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Torenhoge huizen in je achtertuin
door Henk van de Bunt

Timo Buijs woont met zijn gezin aan de Hessenweg. De achterkant van hun huis en tuin grenst 
aan de Essenkamp 38. Tot voor kort woonden er op de Essenkamp 38 een aantal statushouders 
in het voormalige gezondheidscentrum. Een vastgoedontwikkelaar heeft het gebouw opgekocht 

en er een houten appartementen complex van drie hoog neergezet. 

Met een grote hijskraan werd het 
houten appartementencomplex 
in aanbouw voorzien van een ex-
tra laag. In één klap verdween het 
zonlicht en het uitzicht voor de be-
woners van de Hessenweg en de 
Essenkamp. ‘Dat het zo hoog zou 
worden en zo dichtbij, dat hadden 
we in onze ergste dromen niet ge-
dacht’ verzucht Timo Buijs. Het 
complex wordt echt heel dicht op 
onze huizen en tuinen gebouwd. 
Onze privacy is helemaal weg. Er 
is zeer veel commotie en onvrede 
onder de buurtbewoners’. 

Zienswijzen
De buurt (Hessenweg en Essen-
kamp) heeft de afgelopen jaren 
meerdere zienswijzen en bezwaren 
ingediend. Buijs: ‘Ondanks be-
staande afspraken, contacten met 
de gemeente en lopende bezwaar-
procedures wordt de bouw gewoon 
doorgezet. Het is frustrerend dat dat 
zomaar kan. De gemeente zegt de 
vergunningen ondanks alle com-
motie, zienswijzen en bezwaren, te 
moeten toekennen. Daarbij wordt 
er dus amper rekening gehouden 
met omwonenden. Daarnaast past 
het complex ook niet in de omge-
ving en was het ook niet de bedoe-
ling, in het oorspronkelijke bestem-
mingsplan (de Akker 2008) van De 
Bilt, om hier een houten apparte-
mentencomplex neer te zetten. Er 
is een gemeenschappelijk bestem-
ming voor het gebouw. Er is een 
bestemmingswijziging toegekend 
door middel van het toepassen van 
de zogenaamde Kruimelregeling 
2014. 

Kruimelregeling
De kruimelvergunning is een rela-
tief snelle route om van het bestem-
mingsplan af te wijken, waardoor 
het college van burgemeester en 
wethouders toestemming kan ge-
ven om voor een concreet project 
van een bestemmingsplan af te wij-
ken. Relatief snel omdat de regu-
liere voorbereidingsprocedure van 
8 weken op een kruimelaanvraag 
van toepassing is én omdat de ge-
meenteraad geen bemoeienis met 
een kruimelafwijking heeft. Sinds 
de wetswijziging in november 2014 
is de reikwijdte van de ‘kruimelre-
geling’ vergroot. Wanneer er voor 
een bouw of gebruiksactiviteit een 
afwijking van het bestemmings-
plan nodig is, kan voor elf gevallen 
worden afgeweken van het bestem-
mingsplan. Deze elf verschillende 
kruimelgevallen zijn opgenomen 
in de zgn. kruimellijst. Timo Buijs: 
‘Echter is de bouw van 11 appar-
tementen niet echt een kruimel/
kleinigheid te noemen. Er is nau-
welijks rekening gehouden met het 
creëren van nieuwe parkeerplaat-
sen, schaduwwerking en privacy 
van omwonenden. De ontwikkelaar 
heeft zich ook niet aan de vergunde 
bouwtekeningen gehouden en moet 
nu weer een nieuwe vergunning 
aanvragen’.

Bijeenkomst
Afgelopen donderdag was er een 
besloten bijeenkomst in het ge-
meentehuis. Er is veel onrust en 
de gemeente had aangegeven een 
presentatie te willen geven over 
de ontwikkelingen. Buijs: ‘Het ge-
sprek met de gemeente ging goed. 
De huidige wetgeving schiet schro-
melijk te kort op dit vlak. De ge-
meenten moeten handelen volgens 
juridische richtlijnen maar daarbij 
hoeft er dus amper rekening te wor-
den gehouden met omwonenden. 
Het zijn prefab-woningen, die ze 
bouwen achter ons huis. Het gaat 
allemaal razendsnel. Voor je het 
weet is het allemaal gereed. Maar 
als het aan ons ligt, gaat de boven-
ste laag er af. Daarnaast is er ook 
een aantal politieke partijen dat ons 
nu wil helpen (Forza De Bilt, Be-
ter de Bilt / Bilts Belang en de SP), 
daar zijn wij heel blij mee’.

Reactie
De reactie n.a.v. het gesprek met 
bewoners van de gemeente: ‘Op 
donderdag 10 februari hebben de 
gemeente De Bilt en een aantal 
bewoners van de Hessenweg met 
elkaar gesproken over het per-
ceel Essenkamp 38 in De Bilt.  
Het was een prettig gesprek waarin 
de formele kant van het vergun-

ningverleningsproces is toegelicht 
en vragen van bewoners zijn beant-
woord. Afgesproken is dat de ge-
meente zich inzet om een gesprek 
tussen de projectontwikkelaar en 

de bewoners te arrangeren. Doel is 
om gezamenlijk te kijken of er te-
gemoet kan worden gekomen aan 
de bezwaren, die bij de bewoners 
leven’.

Lijsttrekkersdebat 
Woningbouwopgave De Bilt 

Op woensdag 23 februari vanaf 20.00 uur wordt 
in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 

een lijsttrekkersdebat georganiseerd door vijf Biltse 
bewoners- en ondernemersorganisaties. Zij constateren, 

dat de ontwikkeling van woningbouwplannen in de 
gemeente stroperig verloopt en voor veel onvrede zorgt. 

Op de bijeenkomst willen ze verkennen hoe dit beter kan. De lijsttrek-
kers van de tien partijen die deelnemen aan de verkiezingen hebben 
allen toegezegd aanwezig te zijn. Een uitgelezen kans voor de kiezers 
van de gemeente De Bilt om de verschillende standpunten te vernemen 
over dit onderwerp.

Stellingen
Aan de hand van stellingen zullen diverse onderwerpen bediscussieerd 
worden. Van het concrete voorbeeld ‘Ontwikkeling Spoorzone’ tot het 
opstellen van een toekomstvisie op de kernen in het kader van de Om-
gevingsvisie. 
De avond zal worden geleid door Frans Soeterbroek, die veel expertise 
heeft op het gebied van woningbouw in bestaande woonomgevingen en 
een zeer ervaren dagvoorzitter is.

De bijeenkomst vindt plaats in de Woudkapel te Bilthoven, de be-
schikbare plaatsen zijn al volledig ingevuld. De bijeenkomst is via een 
livestream te volgen op de website www.debilt2050.nl.

(Ina Duthler) 

Toekomstige bewoners van de in aanbouw zijnde appartementen hebben 
onbeperkt zicht in de achtertuinen van de huizen aan de Hessenweg.

Pal achter de huizen aan de Hessenweg verrijst nieuwbouw.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

20/02 • 10.30u - Ds. Harold Oechies 
Aanmelden verplicht

Pr. Gem. Zuiderkapel
20/02 • 09.30u - Ds. W.C. Meeuse

20/02 • 18.30u - Ds. J. Belder  
 

Woudkapel
20/02 • 10.30u - Ds. René v.d. Beld

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

20/02 • 13.00u - de heer Herman Kesting 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
20/02 • 10.30u - 

voorganger Janine Noten

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

20/02 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

20/02 • 10.00u - Ds. W. van de Top

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

20/02 • 10.00u - Ds. Evert van Leersum, 
afscheidsdienst

R.K. St. Michaelkerk
20/02 • 11.00u -

Woord- en Communieviering
J. van Gaans en J. Bosboom

Reserveren via marthamaria.nl

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
20/02 • 10.00 uur - 

spreker dhr. Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
20/02 • 15.30u - Ds. J.C. de Groot

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

20/02 • 10.00u - Kandidaat G.J. Veldhuis
20/02 • 18.30u - Ds. C. M. Visser  

Onderwegkerk Blauwkapel
Er zijn vooralsnog geen diensten 
en vieringen meer vanwege de 

coronapandemie 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/02 • 11.00u - Ds. M. Jonker 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/02 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijer 
20/02 • 18.30u - Ds. L. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

20/02 • 09.00u - Ds. A.J. Speksnijder
20/02 • 11.15u - Ds. A.J. Speksnijder
20/02 • 18.30u - Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
20/02 • 09.30u - Ds. M. Jonker 

St. Maartenskerk
20/02 • 09.00u - Woord- en 

Communieviering A. Kolfschoten 
In februari 2022 is reserveren voor de 

vieringen verplicht

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

20/02 • 10.00u - Dhr. R. Koelewijn
20/02 • 18.30u - Dhr. J. Veltrop

Binnen het kerkgebouw geldt de 1,5 
m-regel en mondkapjesplicht tijdens 

verplaatsen.

PKN - Herv. Kerk
20/02 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan; 

reserveren noodzakelijk
20/02 • 18.30u - Ds. T.C. Verhoef

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

Bel 0346 - 21 12 15
of kijk op www.parelpromotie.nl

Vergadering CCLV

Vrijdagavond 18 februari vanaf 
20.15 wordt in Dorpshuis De 
Furs in Lage Vuursche de Open-
bare Vergadering van de  Con-
tact-Commissie-Lage Vuursche 
gehouden. Het hoofdthema is 
de verkiezingen. De kandidaten 
stellen zich voor. 

Digitaal Café Maartensdijk

Vragen over een mobiel apparaat, 
zoals een tablet, smartphone of 
laptop of loop je ergens tegen-
aan? Vragen over bijvoorbeeld 
WhatsApp, een specifieke app of 
instellingen voor e-mail? Kom 
dan langs in het Digitaal Café, 
iedere vrijdag van 14.00 tot 15.30 
uur in Bibliotheek idea Maartens-
dijk. Vrijwilligers van SeniorWeb 
staan klaar en bieden deskundige 
ondersteuning. In de Bibliotheek 
is Wi-Fi, zorg dat (mobiele) appa-
raten zijn opgeladen. Deelname is 
gratis en toegankelijk voor ieder-
een
 

Van den Beld in Woudkapel

Zondagochtend 20 februari van 
10.30 tot 11.30 uur in de Woud-

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik.met u mee. 
over tekst, muziek en locatie. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6  -  1 0  2 7  5 5  8 5  (dag en nacht bereikbaar).

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Ook als het leven stopt,
            gaat de liefde door!
         Dag & nacht bereikbaar op 0346 - 210 700 

Dorpsweg 20, 3738 CE Maartensdijk | www.huitvaart.nl |             huitinguitvaartverzorging

Geboren
10 februari 2022

Lucas
Zoon van 

Arnoud en Nadine Slootweg
Nieuwe Weteringseweg 110

Groenekan

Oproep voor De Bilt als 
Global Goals Gemeente

Het Platform Duurzaam De Bilt - organisator van de jaarlijkse Week 
van de Duurzaamheid - pleit ervoor dat een nieuw gemeentebestuur na 
de gemeenteraadsverkiezingen, De Bilt uitroept tot Global Goals Ge-
meente. Om die wens kracht bij te zetten is een manifest opgesteld en 
het platform roept alle inwoners, bedrijven en organisaties op om dat te 
ondertekenen via www.duurzaamdebilt.nl/manifest.

Ook De Bilt staat voor grote en urgente opgaven: de energietransitie, 
duurzaam economisch herstel, het terugdringen van armoede en onge-
lijkheid, de woningopgave en meer. De 17 Global Goals, ook wel be-
kend als Sustainable Development Goals (SDG’s), vormen dé wereld-
wijde agenda als het gaat om duurzaamheid, voor de toekomst én voor 
het hier en nu. In Nederland omarmen inmiddels 116 gemeenten deze 
Global Goals. Zij gebruiken die als kompas bij de gemeentelijke inzet 
op samenhangend, duurzaam beleid, in samenwerking met bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en inwoners. 

Voorzitter Jan van Zanen (burgemeester van Den Haag) van de Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft alle gemeenten een brief 
gestuurd. Daarin roept hij de nieuw te vormen colleges van B&W op 
om te kiezen voor de toekomst door de Global Goals te hanteren bij het 
opstellen van een beleidsprogramma, gericht op een brede welvaart en 
om deel te nemen aan het VNG-netwerk ‘Gemeenten4GlobalGoals’. 
Het manifest van Duurzaam De Bilt is bedoeld om er ook van onderop 
voor te pleiten dat de gemeente De Bilt straks deze stap gaat zetten.

(Maaike Noorlander)

Verdrietig, maar met mooie herinneringen aan zijn leven, hebben we 
afscheid genomen van mijn lieve man, onze vader en trotse opa

Steven van der Vaart

* 28- 08-1934 te Oud-Maarsseveen 10-02-2022 te Utrecht 

Ans van der Vaart – Top

Hein en Margriet
Bart, Anna en Tim

Wim en Corine
Noa, Floor

Emmy en Frans
Natascha en Daan, Jarno

Dorpsweg 96, 3738 CH Maartensdijk.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben vandaag 
woensdag 16 februari plaatsgevonden te Tienhoven.

De dienst is terug te kijken via: www.kvanasselt.nl/meeleven/

kapel te Bilthoven een dienst met 
René van den Beld. Hij studeerde 
na de opleiding tot onderwijzer, 
theologie aan theologische facul-
teit in Groningen. Vanaf het begin 
van de theologiestudie hebben 
oecumene en de vragen van Kerk 
en Israël zijn aandacht. De organist 
is Gerard Zwart, begeleider Adri-
aan Plantinga. Vrij toegankelijk, 
zie woudkapel.nl/programma
 

Werken met Windows 10

Op maandag 21 februari van 14.00 
tot 16.00 uur is er een cursus Win-
dows 10 in Bibliotheek Idea Bilt-
hoven. Zelfstandig aan de slag met 
het cursusmateriaal van Instruct. 
Het cursusboek is zo opgebouwd 
dat je heel goed je eigen tempo 
kunt bepalen. Er zijn begelei-
ders aanwezig die vragen kun-

nen beantwoorden. Instromen elk 
moment mogelijk. Opgave vooraf 
is verplicht. Kijk op ideacultuur.nl/
agenda of bel 085 - 8 222 777.
 

Digitaal Café Bilthoven

Vragen over een mobiel apparaat, 
zoals een tablet, smartphone of 
laptop of loop je ergens tegen-
aan? Vragen over bijvoorbeeld 
WhatsApp, een specifieke app of 
instellingen voor e-mail? Kom 
dan langs in het Digitaal Café, 
iedere dinsdag van 10.00 tot 
11.30 uur in Bibliotheek Idea 
Bilthoven. Vrijwilligers van 
SeniorWeb staan klaar en bieden 
deskundige ondersteuning. In de 
Bibliotheek is Wi-Fi, zorg dat 
(mobiele) apparaten zijn opgela-
den. Deelname is gratis en toe-
gankelijk voor iedereen.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. 
Ga voor informatie naar dela.nl/bilthoven of bel 030 200 45 30
voor een persoonlijk gesprek.

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

SGP maakt zich sterk voor een 
betrouwbaar bestuur

door Guus Geebel

‘De Staatkundig Gereformeerde Partij probeert altijd op een constructieve manier bij te
dragen aan het politieke debat en de besluitvorming. Dit betekent samen met andere
partijen het beste zoeken voor De Biltse samenleving’, aldus Arie Vonk Noordegraaf, 

lijsttrekker van de SGP. De partij denkt dat zo’n opstelling vertrouwen opwekt
bij de kiezer. Geen achterkamertjespolitiek, maar integer besturen.

‘De SGP is een partij die sterk op-
komt voor de hele gemeente. Van-
ouds is de SGP sterk vertegenwoor-
digd in de groene kernen. We zien 
in toenemende mate ook inwoners 
in De Bilt en Bilthoven die de SGP 
weten te vinden. In die zin wil de 
SGP echt een lokale partij zijn.’ 

De gemiddelde leeftijd van de 18 
kandidaten op de verkiezingslijst 
is nog geen 45 jaar. ’Voor de SGP 

is de Bijbel de Inspiratiebron. De 
normen en waarden die we vanuit 
dit meest gelezen boek in de wereld 
kunnen vertalen naar deze tijd zijn 
goed voor De Bilt. Daar zijn we 
van overtuigd. We denken dan aan 
betrouwbaar en integer handelen, 
maar ook aan het omzien naar el-
kaar, het zorgen voor elkaar en het 
leven met elkaar. De Bijbel biedt 
ons houvast, als een rots in de bran-
ding van het leven.’ 

 Speerpunten
‘De komende vier jaar wil de SGP 
onder meer werken aan het vergro-
ten van de betrouwbaarheid van 
het gemeentebestuur, het realiseren 
van betaalbare huizen voor starters 
en jonge gezinnen, werken aan een 
realistisch en haalbaar beleid op het 
gebied van duurzaamheid, streven 
naar een meewerkende dienstver-
lening ten goede van de inwoner 
en positieve aandacht voor het bui-

tengebied waar voedsel geprodu-
ceerd wordt. In de afgelopen vier 
jaar heeft de SGP-fractie verschil-
lende moties en amendementen 
ingediend. Arie Vonk Noordegraaf 
noemt als voorbeeld de motie die 
werd aangenomen over een goede 
verkeersafwikkeling bij nieuw-
bouwplannen op de Schapenweide. 
‘De SGP was hiermee de eerste, nu 
zeggen meer partijen dit. Recent is 
unaniem een motie aangenomen 
om meer prioriteit te geven aan tij-
dige vergunningverlening en open 
te staan voor gesprekken met ini-
tiatiefnemers. Dit past ook bij het 
speerpunt dienstverlening van onze 
verkiezingscampagne.’

Initiatieven
‘Een belangrijk amendement van 
de SGP dat is aangenomen is de na-
dere onderbouwing van het besluit 
om geen vergunning te geven voor 
een zonnepark bij Maartensdijk. 
Verder zijn onder meer SGP-mo-
ties aangenomen over de kruising 
Nachtegaallaan/Dorpsweg in Maar-
tensdijk en een bevordering van een 
goede werkwijze bij een minder-
heidscollege. Daarnaast hebben we 
aandacht gehad voor de brandweer, 
het sluipverkeer in Westbroek en 
hebben we het bouwplan Schuur-
man op de agenda gezet. Ook heb-
ben we de achterliggende jaren veel 
aandacht gevraagd voor de schuld-
positie van de gemeente. Dit wordt 
nu breed gedragen. Naast moties en 
amendementen hebben we ook met 
mondelinge en schriftelijke vragen 
aandacht aan onderwerpen gege-
ven. Soms werd iets bereikt door 
een toezegging van het college.’ 

Verkiezingsprogramma
‘In vertrouwen verder’ is de titel 
van het SGP-verkiezingsprogram-
ma. ‘Vertrouwen is in de politiek 
een belangrijk thema. Helaas is dit 
vertrouwen in De Bilt de laatste 
jaren sterk gedaald. Uit de recente 
burgerpeiling blijkt dat maar 16% 
van de inwoners zich vertegen-
woordigd voelt door de gemeente-
raad.’ De komende jaren wil Arie 
Vonk Noordegraaf er graag aan 
bijdragen dit vertrouwen te verho-
gen. ‘Ik maak me daarbij sterk voor 
een betrouwbaar bestuur. Inwoners 
en ondernemers moeten op het ge-
meentebestuur kunnen vertrouwen. 
De gemeente moet doen wat zij 
belooft, openstaan voor gesprek, 
goed communiceren, transparant 
en integer zijn. Ook sta ik voor een 
inhoudelijke en integere manier 
van debatteren en voor het op fat-
soenlijke wijze omgaan met elkaar, 
in de politiek en met inwoners. He-
laas heb ik dat de laatste jaren vaak 
anders gezien. Een betrouwbaar be-
stuur is des te belangrijker nu er de 
komende jaren veel op ons af komt. 
Denk aan de opgaven op het gebied 
van woningbouw, duurzaamheid en 
mobiliteit.’
 
Communicatie 
‘Communicatie met inwoners is erg 
belangrijk om vertrouwen van de 
inwoners in de politiek te winnen 

en te behouden. Wij zien hierin een 
rol voor de partijen zelf, maar ook 
bijvoorbeeld voor de lokale pers. 
Aandacht hierin voor de politiek is 
belangrijk. Het biedt een goed plat-
form om inwoners te laten weten 
wat er gebeurt in de politiek. Een 
wekelijkse column, roulerend ge-
schreven door de verschillende par-
tijen biedt kansen om de inwoner 
meer en beter kennis te laten maken 
met wie er namens de inwoners in 
de gemeenteraad zit. 

Ook raadsleden hebben een voor-
beeldfunctie als het gaat om taalge-
bruik. Platvloers taalgebruik, res-
pectloze bejegening, het verhardt 
in de ogen van de SGP de samen-
leving. We moeten dat niet willen.’

Samenwerking
Een rol in een nieuw college van B 
en W gaat de SGP niet uit de weg. 
‘We zien uit naar de gesprekken 
hierover en willen ons hierbij con-
structief opstellen. De SGP werkt 
samen met elke partij, maar met 
welke hangt af van het onderwerp. 
De SGP wil beslist geen eilandpar-
tij zijn, maar vanuit haar normen 
en waarden samenwerken met an-
dere partijen om het beste voor De 
Bilt te zoeken. Het huidige raads-
lid Johan Slootweg, is al 28 jaar 
actief in de lokale politiek. Eerst 
in Maartensdijk en na de gemeen-
telijke herindeling in De Bilt. Hij 
heeft een enorme dossierkennis en 
komt ervaren en betrouwbaar over. 
Dat krijgen wij terug van inwoners. 
Johan blijft op de achtergrond be-
trokken bij de lokale politiek. Zijn 
opvolgers kunnen daarom dankbaar 
gebruik maken van zijn kennis en 
ervaring. Arie Vonk Noordegraaf 
verwacht dat de SGP de ene zetel 
in de raad kan behouden. ‘Het zou 
heel erg mooi zijn als er een tweede 
zetel bij komt. Daardoor kan het 
vele werk dat op het bord van een 
raadslid ligt, beter verdeeld wor-
den.’ 

Campagne
‘Vanwege de geldende corona 
maatregelen, zal de nadruk dit keer 
liggen op een digitale campagne. 
Uiteraard zullen we ons ook op an-
dere manieren laten zien aan de kie-
zer. Onder meer door advertenties 
in de lokale media. ‘Als het goed 
is vraagt geen enkele kiezer zich 
de komende weken af of de SGP 
wel meedoet aan de verkiezingen.’ 
De SGP denkt dat een stem op de 
SGP bijdraagt aan het beste voor de 
gemeente De Bilt. ‘Er liggen grote 
uitdagingen op ons te wachten in de 
komende raadsperiode. Daarvoor 
zetten wij ons graag in, samen met 
inwoners.’

De komende vier jaar wil de SGP onder meer werken aan het vergroten van de betrouwbaarheid van het 
gemeentebestuur.
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 17 februari t/m woensdag 23 februari

Filet Americain 

Hammouse

Kip-samba salade

Gerookte achterham

Coburger rauwe ham

Runderrookvlees

3 X 100 
GRAM

7.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk
Tel (0346) 213070 | Volg ons op: 

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  8.50

Rundergehakt   1 Kg  |  9.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  9.50

SCHNITZELS NATUREL 
OF GEPANEERD 

500 GRAM

5.98

MAGERE 
RUNDERLAPJES 

500 GRAM

7.50

5 HAMBURGERS

5 SLAVINKEN

VARKENSHAASSLEETJE 
MET BRIE OF UI

500 GRAM

6.50
KIPFILET NATUREL 
OF GEMARINEERD 

KLEINE HAASJES
1 KILO

11.99

4 VOOR

10.-
BLACK ANGUS 
BURGERS 

6.-
6.-

500 GRAM

6.98HACHEE

STOMPETOREN BELEGEN
500 GRAM

6.75

BOEREN ZACHT BELEGEN 
500 GRAM

6.99

2E HALVE 
PRIJS

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Coq au vin
met bonne femme 

€ 1,59 
100 gram

Bijzondere pasta Renzo 
met aubergine, zongedroogde tomaatjes 
en ricotta

€ 1,59
100 gram

Hertenkalf met garnituur
€ 14,99

Per portie

Peer-karamel taart

Nu €17,95

Onze bekende
Havermout koekjes

Pak  € 3,99
Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 februari.

Hollandse
Prei

Heel kilo € 0,99

Lekker roerbakken?
Courgette

Nu  € 0,99

Desem 
Toscaans donker
Nu € 3,49
Vrijdag en zaterdag
Desem brood 
met biet - geitenkaas

Nu € 4,99
VERRASSEND LEKKER

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Vrijdag en zaterdag 
hebben we weer een 

groot assortiment 
met luxe voorge-

rechten en culinaire 
hoofdgerechten.

Mexican mix 

Per bakje                          € 4,99

Kapucijnerschotel € 1,29
100 gram

Gesneden
Hutspot

€0,99
500 gram

Hollandse Elstar
Handappels

€ 1,49 
Heel kilo

21
02

22
02

23
02

SPECIAALTJE

Ze zijn er nog steeds…
De lekkerste

Tarocco sinaasappels
Vitamine C bommen..!!

Lekker voor de hand of pers.

Van onze notenafdeling:

NIEUW
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Nieuwe textielinzameling 
door Henk van de Bunt

De grote paarse containers zijn de nieuwste textielcontainers waarmee Biga Groep
in de gemeente De Bilt het textiel gaat inzamelen. Donderdag 10 februari opende

wethouder Anne Brommersma de textielinzameling in Maartensdijk. 

De textielinzameling in gemeente 
De Bilt is overgenomen door Biga 
Groep, het sociaal werkbedrijf, 
waar de gemeente al op meerdere 
vlakken mee samenwerkt. Sinds 
begin dit jaar zijn de bestaande 
textielcontainers vervangen door 
de opvallende paarse containers. 
Paars is de herkenbare kleur voor 
textiel, zoals blauw dat voor papier, 
en oranje dat voor plastic (PMD) is.

Textiel wordt in sorteercentra ge-
scheiden op bruikbaar en niet bruik-
baar. Goede kleding wordt herge-
bruikt. Het overige textiel wordt 
vervezeld en verwerkt tot nieuwe 
producten, zoals kofferriemen, 
isolatiemateriaal en vulling voor 
matrassen. Er kan ook garen van 
gesponnen worden waarvan weer 
nieuwe kleding gemaakt wordt.
 
Huis-aan-huis
Textiel kan dus in speciale contai-
ners worden gedaan. Naast kleding 
geldt dat ook voor keukentextiel, 
handdoeken, schoenen en knuffels. 
Het textiel mag ook kapot zijn als 
het maar wel schoon is. Stop alles in 
een gesloten zak. Zo kan de inhoud 
niet nat of vuil worden. De Biga 

Groep komt daarnaast vier keer per 
jaar langs om textiel aan huis op te 
halen. Er wordt alleen binnen de be-
bouwde kom ingezameld. Een week 
van tevoren ontvangt men een zak 
die op de inzameldag aan de weg 
kan worden gezet. Inmiddels hebben 
de inwoners deze textielzak ontvan-
gen; een team van Biga Groep haalt 
deze op 21 februari in Bilthoven, op 

22 februari in De Bilt, op 23 februari 
in Maartensdijk en Hollandsche Ra-
ding en op 24 februari in Groenekan 
en Westbroek op.

Duurzaam
De inhoud van de containers en de 
opbrengst van de huis-aan-huis-in-
zameling wordt gesorteerd bij een 
sorteerbedrijf die de kleding zoveel 

mogelijk verkoopt in eigen kring-
loopwinkels. Daarvoor worden de 
containers leeggehaald door mede-
werkers van Biga Groep. Dat levert 
werkgelegenheid op voor inwoners 
voor wie het hebben van een baan 
niet altijd vanzelfsprekend is.

Wethouder Brommersma hoopt dat 
de nieuwe containers en de ophaal-
mogelijkheden een impuls geven 

aan de textielinzameling. ‘De Bilt 
is een duurzame gemeente. Ik ben 
blij dat we nu nog meer mogelijk-
heden hebben om goed te recyclen. 
Door textiel goed te verzamelen en 
te verwerken kunnen we grondstof-
fen behouden. Veel kan worden 
hergebruikt via bijvoorbeeld kring-
loopwinkels en van het overige 
materiaal kan weer iets nieuws ge-
maakt worde’. 

De goedgevulde containers worden in aanwezigheid van wethouder 
Brommersma geleegd.

Coronatoegangsbewijs contact-
functionaris beschikbaar

Vanaf eind januari zijn er weer versoepelingen doorgevoerd 
waardoor, met uitzondering van enkele sectoren, veel locaties 

weer onder voorwaarden geopend zijn. Controle op het 
Corona Toegangsbewijs (CTB) blijft wel noodzakelijk. 

Om die reden is binnen de gemeente een contactfunctionaris CTB be-
schikbaar om ondernemers te ondersteunen om controles op het CTB 
uit te voeren zodat besmettingen met het coronavirus zoveel mogelijk 
voorkomen worden.

CTBC
De coronatoegangsbewijs contactfunctionaris (CTBC) is beschikbaar 
omdat er veel vragen zijn die spelen omtrent het gebruik van het CTB. 
Ondernemers kunnen bij de CTBC terecht met uitvoeringsvragen waar-
bij oplossingsgericht meegedacht kan worden. Het gaat hierbij om be-
drijven, instellingen, verenigingen en de kunst- en cultuursector die het 
CTB moeten controleren.

Bevoegdheden 
De contactfunctionaris heeft geen taak of bevoegdheid op het gebied 
van toezicht zoals dat wordt uitgevoerd door gemeentelijke toezicht-
houders en de politie. Wel kan de CTBC op basis van signalen vanuit 
gemeentelijk toezicht contact met ondernemers opnemen om te kijken 
of er winst te halen is op de manier waarop de controles uitgevoerd 
worden. Ook kan hij als sparringpartner voor ondernemers benaderd 
worden. 

Subsidie 
Door de rijksoverheid is een subsidieregeling opgesteld om bedrijven 
en instellingen die te maken hebben met de controle op het CTB finan-
cieel enigszins tegemoet te komen. De gemeente gaat uitvoering geven 
aan deze regeling.

De CTBC, René Askes, is bereikbaar op ctbc@debilt.nl en via 06  4828 
2319. Vanwege wisselende werkdagen heeft contact leggen via e-mail 
de voorkeur. 

Uitbreiden carpoolplaats Maartensdijk
Op maandag 21 februari starten de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de 
carpoolplaats Maartensdijk, in opdracht van de provincie Utrecht. De voorbereiding betreft het 

kappen van 24 bomen om ruimte te maken voor 25 extra parkeerplekken. Voor de te kappen 
bomen komen 36 nieuwe bomen terug.

De 24 te kappen bomen zijn voor-
namelijk zomereiken en staan op 
de grens van het carpoolterrein. De 
kapwerkzaamheden starten op 21 
februari, dus voordat het broedsei-
zoen begint. De werkzaamheden 
nemen drie dagen in beslag en ge-
ven geen hinder voor het verkeer 
en de omgeving. De carpoolplaats 
blijft gedurende de uitvoering ge-
woon in gebruik. Voor de gekapte 
bomen komen 36 nieuwe, jonge ei-
ken terug in de nabije omgeving. De 
herplant moet worden uitgevoerd in 
het plantseizoen, waarbij november 
2022 de eerste mogelijkheid is.

Uitbreiding parkeervakken
In 2017 werd de carpoolplaats 
Maartensdijk (aan de A27/ Nieuwe 
Weteringseweg) al  met 9 plaatsen 
vergroot en verbeterd, waardoor 

het carpoolen werd bevorderd en 
de bereikbaarheid van en in de re-
gio werd verbeterd. Ook het aantal 
lichtmasten werd op de carpool-
plaats toen uitgebreid. 
De te kappen bomen staan op de 
plek waar 25 extra parkeervakken 
worden aangelegd. De extra par-
keervakken zijn nodig omdat de 
huidige parkeerruimte onvoldoen-
de plaats biedt. Regelmatig staan er 
auto’s ongewenst in het gras langs 
de kant geparkeerd. Na de uitbrei-
ding beschikt de carpoolplaats 
Maartensdijk over een totaal van 
75 parkeerplekken. Ook komen er 
laadvoorzieningen voor elektrische 
auto’s.

Achtergrondinformatie
De carpoolplaats Maartensdijk 
maakt deel uit van een netwerk van 

25 carpoolplaatsen in de provincie 
Utrecht. De carpoolplaats Baarn 
is onlangs uitgebreid en vanwege 
het toegenomen gebruik staan ook 
Eembrugge, IJsselstein en Abcoude 
op de planning voor uitbreiding. 
Carpoolen brengt het aantal auto-
kilometers omlaag en dat is gun-
stig voor het milieu en het klimaat. 
Minder auto’s op de weg ontlast 
ook het wegennetwerk. Daarom sti-
muleert en faciliteert de provincie 
Utrecht het carpoolen.
Elk jaar worden in november op een 
aantal drukke dagdelen de bezettin-
gen op de carpoolplaatsen geteld. 
Op basis van de tellingen en de ver-
wachting dat het aantal carpoolers 
jaarlijks groeit, maakt de provincie 
waar nodig een uitbreidingsplan, 
zodat er altijd plek is voor mensen 
die willen carpoolen. [HvdB]

In 2017 werd de carpoolplaats Maartensdijk (aan de A27/ Nieuwe Weteringseweg) met 9 plaatsen vergroot. 
[foto Henk van de Bunt]
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Olympische 
caramel

Dubbeldekker/ 
slagroom

Chocolade

Citroen

Aardbei

4 & 5 FEBRUARI

11 & 12 FEBRUARI

18 & 19 FEBRUARI

25 & 26 FEBRUARI

4 & 5 MAART

Tompoucen 
polonaise

Tompoucen
polonaise

Olympische 
caramel

polonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaisepolonaise

3+1
GRATISMaartensdijk | Den Dolder | Hilversum

www.bakkerbos.com

5 
weken 

lang

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NLLINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM 
MET EEN RUIME COLLECTIE 
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL 
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKELWINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODSSLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

Onderwerpen genoeg
om bij kapper Hans
te bespreken.

Gratis advies!

Eerst even
bellen
212455

Daarom geven wij 

15% korting 
op zelfzorgartikelen

en cosmetica*
* speciale bestellingen en recept
geneesmiddelen uitgezonderd
korting geldig t/m 28-2-2022

Maertensplein 98b | 3738 GR  Maartensdijk
Tel:0346-210605 | Fax: 0346-218176
info@apotheekmaertensplein.nl
www.apotheekmaertensplein.nl

Service Apotheek 

Maertensplein

25%
KORTING

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

25 JAAR van Rossum
op het Maertensplein
Daarom vanaf
23 februari t/m
26 februari
op bijna alles:

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

VANAF 28 FEBRUARI
T/M 16 MAART GESLOTEN

zaterdag
19 februari

aanvang: 14.00 uur

VAN ALEM 
SCHOONMAAK

MATCHDAYSPONSOR:

FC DE BILT

LRC

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of 
neem de boeken mee naar huis en 
bepaal je keuze daar op je gemak. 

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461
in Groenekan. Bel 0346 - 21 12 15, 
mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.
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Molenaars vertellen hun verhaal
door Henk van de Bunt

Vanwege het 50-jarige bestaan van het Gilde van Vrijwillige Molenaars
ontwikkelde Utrecht-’t Gooi audiotheatertochten over dertien vrouwelijke

molenaars met ‘hun’ dertien molens in regio Utrecht en ‘t Gooi. 

Ook molenaar in opleiding (MIO) 
Paulien Wiersma van Molen de 
Kraai in Westbroek vertelt haar 
verhaal. In samenwerking met RTV 
Utrecht is er van 10 molenaars een 
documentaire. Er zijn ook fietsrou-
tes uitgezet. 

Molenaars
Vrouwen die in wieken klimmen, 
op klompen lopen en met zeilen 
slingeren; op 5 februari heeft Het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars, 
afdeling Utrecht-’t Gooi het pro-
ject‘: Zij is Molenaar’ gelanceerd 
en dat is niet voor niets: in deze re-
gio draaien relatief de meeste vrou-
wen van Nederland’. 

Fietsroutes
Fietsers kunnen via zes prachtige 
routes langs molens fietsen waar 
vrouwelijke molenaars en MIO’s 
draaien. Paulien: ‘Bij elk van deze 
molens kun je met je telefoon een 
QR-code scannen en hun audio-
verhalen afspelen. We noemen het 
‘audiotheater’: een stukje kunst 
voor het oor op locatie. Zo kunnen 
bezoekers dus, zelfs wanneer de 
molen gesloten is, geïnspireerd ra-
ken door het werk van de molenaar. 
Fiets, kijk en luister... en wie weet 

ontdek je de molenaar in jezelf. Op 
de website kun je het routeboekje 
gratis bestellen of vinden waar je 
deze kunt afhalen. De tochten zijn 
tussen de 31 en 42 km lang. Fiet-
sers die routes liever online volgen, 
kunnen dat via www.zijismolenaar.
nl doen. De verhalen zijn ook zon-
der een fysiek bezoek aan de mo-
lens via de website of spotify te 
beluisteren’.

Nieuwe generatie
Dat het molenaar-schap ook de 
jeugd interesseert blijkt uit het feit 
dat maar liefst vijf vrouwen onder 
de 25 jaar die aan dit project mee-
doen. Elk verhaal is uniek; zo is 
Marisa Mol op een molen in Kin-
derdijk opgegroeid en is Sylvana 
Calis is al de achtste generatie mo-
lenaar uit haar familie.

Filmpjes
In samenwerking met RTV Utrecht 
is er een tweedelige documentaire 
over de vrouwelijke molenaar en 
dit project gemaakt. In aanloop 
naar de uitzendingen op 20 en 27 
februari op RTV Utrecht worden 
er ook korte filmpjes op de website 
gepubliceerd. Een aantal kun je al 
bekijken, bijvoorbeeld het verhaal 

van de molenaar op molen Geesi-
na in Groenekan, Ingrid Friesema: 
www.zijismolenaar.nl/ingrid. Ook 
Ingrid is een molenaarsdochter!

Nieuwe Kraai
Molen de Kraai in Westbroek krijgt 
momenteel een grote opfrisbeurt. 
Eén oude roede wordt geheel ver-
vangen, en de andere is inmiddels 
geheel geïnspecteerd en goedge-
keurd. Beiden worden binnenkort 
gepoedercoat. Daarna gaat de mo-
lenmaker alles opnieuw van nieuwe 
heklatten en ander houtwerk voor-
zien. In de zomer komen de zeilen 
er weer op en kunnen de molenaars 
en mio’s weer vol aan de bak. Ze 
kunnen niet wachten want dan kan 
er ook weer gemalen worden. 

Welkom op de Kraai.
De fietskaarten zijn af te halen bij 
molens, via de site te bestellen of 
online te volgen. Tijdens een fiets-
tocht door het prachtige landschap 
van Utrecht en ‘t Gooi leer je de 
vrouwelijke molenaars kennen via 
de bijzondere verhalen die je met 
je telefoon ter plekke kunt beluiste-
ren. Ga naar www.zijismolenaar.nl/
paulien om het verhaal van Paulien 
te beluisteren.

Molenaar in opleiding Paulien Wiersma op Molen de Kraai in Westbroek.

Lunchlezingen
De Bibliotheek organiseert een serie lunchlezingen met inspirerende sprekers

werkzaam in lokale organisaties en bedrijven. Aan de hand van een boek
spreken zij over wat hen drijft in hun werk. 

Klimaatburgemeester Elke Rabe 
trapt af met een lezing over ‘Impact 
en je voetafdruk’, geïnspireerd door 
het boek Verborgen Impact van Ba-
bette Porcelijn: ‘ We nemen onze 
verborgen impact op het klimaat 
onder de loep, bespreken de impact 
top 10 en wat je kunt doen om je 
eigen voetafdruk te verkleinen en je 
handafdruk te vergroten’.

Later volgt burgemeester Sjoerd 
Potters over democratie en de weer-
baarheid tegen intolerantie. Het 
boek van Karl Popper ‘De open sa-

menleving en haar vijanden’ is een 
van de grootste inspiratiebronnen 
in zijn werk. Directeur van Mens 
De Bilt Frank van der Jagt vertelt 
over het gedrag van mensen en de 
invloed van culturele denkbeelden 
daarop aan de hand van ‘Ishmael’ 
van Daniel Quinn. 
Secretaresse van het jaar Vivian 
Veldman spreekt over positivi-
teit en is geïnspireerd door Bibian 
Mentel en haar boek ‘Leef’. Nota-
ris en voorzitter van Businessclub 
De Bilt Frans van Beek vertelt 
over hoe het leven soms niet altijd 

gemakkelijk is, maar wel heel erg 
mooi. Kader Abdolah met zijn boek 
‘Het huis van de moskee’ inspireert 
hem daarbij.

Bij een broodje, verzorgd door de 
cliënten van Reinaerde, nemen de 
sprekers je mee in hun motivatie 
in hun werk. Een maandelijkse do-
sis inspiratie in de bibliotheek aan 
het Planetenplein 2 in Bilthoven op 
vrijdag 25 februari en daarna maan-
delijks van 12.30 tot 13.30 uur. Info 
en aanmelden:www.ideacultuur.nl/
lunchlezing

Tweeluik over dementie
Steunpunt Mantelzorg besteedt deze maand aandacht aan 

mantelzorg voor een naaste met dementie. Op het programma 
staan twee interessante activiteiten: de bekroonde film

‘The Father’ om thuis te bekijken en het online Mantelzorgcafé 
over gedragsverandering bij dementie. De film en het online 
café sluiten goed op elkaar aan, maar deelnemen aan één van 

de twee evenementen kan ook.

‘The Father’ is een indrukwekkende film waarin een vader (Anthony 
Hopkins) langzaam de greep op de realiteit verliest en alle hulp van zijn 
dochter (Olivia Colman) afwijst. Zijn dochter probeert hulp voor hem 
te regelen, maar hij vertrouwt het allemaal niet. Steunpunt Mantelzorg 
kan de film aanbieden via PICL. Na aanmelding krijgt u een code die 
toegang geeft tot de film. op elk gewenst moment tussen 12 en 27 febru-
ari. Aanmelden kan via mantelzorg@mensdebilt.nl

Online Mantelzorgcafé 
In het online mantelzorgcafé op woensdag 23 februari van 12.00 tot 
13.00 uur vertelt Elsbeth Nouwen, casemanager dementie bij Accolade 
Zorg, meer over gedragsverandering en hoe je daar als naaste mee om 
kunt gaan. Voor deze online bijeenkomst via Teams kunt u zich aanmel-
den via mantelzorg@mensdebilt.nl.

De Koffietafel 
Geheugenpunt

Iedere derde donderdag van de maand, van 10.30 tot 
12.00 uur, ontmoeten mensen met geheugenverlies, 

mantelzorgers en professionals elkaar bij de Koffietafel 
Geheugenpunt in Bibliotheek Idea Bilthoven.

Het Geheugenpunt is een informatiepunt waar materialen en informatie 
te vinden zijn voor én over mensen met dementie. Ook worden bezoekers 
attent gemaakt op voorzieningen en activiteiten die lokaal plaatsvinden. 

Het Geheugenpunt is er speciaal voor volwassenen met geheugenpro-
blemen, voor mensen met (beginnende) dementie die thuis wonen en 
voor mensen met dementie die in zorginstellingen wonen. Daarnaast 
biedt het Geheugenpunt ondersteuning aan mantelzorgers, kinderen, 
jongvolwassenen, vrijwilligers en beroepskrachten die werken met en 
voor deze mensen.  

Op 17 februari trapt de Koffietafel Geheugenpunt af met sport en be-
wegen. Het Geheugenpunt is al open in Bibliotheek Idea Bilthoven De 
toegang is gratis: Meer informatie en aanmelden: www.ideacultuur.nl/
bibliotheek

Op borden die staan bij scholen
zie je spelende kindersymbolen
bedenk daarbij wel
dertig is echt al snel
dus wat minder wordt aanbevolen

Guus Geebel Limerick
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BEKENDMAKINGEN
week 7 ¾  16 februari 2022

Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan “Marie Curieweg 1, De Bilt”
Burgemeester en wethouders van gemeen-
te De Bilt geven, op grond van artikel 3.8, 
eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht kennis van de terinzagel-
egging van het ontwerpbestemmingsplan: 
“Marie Curieweg 1, De Bilt”

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Marie 
Curieweg 1 te De Bilt.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de herontwikkeling van de 
oude sportzaal aan de Marie Curieweg 1 tot 
een woningbouwlocatie voor maximaal zes 
patiowoningen. 

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt geduren-

de zes weken ter inzage van donderdag 10 
februari 2022 tot en met woensdag 23 
maart 2022. 

U kunt de stukken online inzien op de lande-
lijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.21005BP0016-ON01

De stukken liggen ook tijdens openingstij-
den ter inzage bij het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.
U hoeft geen afspraak te maken om de 
stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vra-
gen wilt stellen over de stukken. 
Daarnaast is er op maandag 21 februari 
2022 van 19.30 uur tot 21.00 uur een digi-
tale informatiebijeenkomst. Geïnteresseer-
den kunnen zich hiervoor aanmelden door 
een e-mail te sturen naar s.klees@debilt.nl 
o.v.v. digitale informatiebijeenkomst Marie 

Curieweg 1, De Bilt. Na aanmelding ont-
vangt u in de week van 14 februari 2022 
een deelnamelink.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen omtrent het ontwerpbestemmingsplan 
indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan ‘Burgemeester en wethouders 
van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven. Degenen die mondeling een 
zienswijze kenbaar willen maken kunnen 
binnen de bovengenoemde termijn contact 
opnemen met de hierna genoemde contact-
persoon. Het is niet mogelijk via e-mail een 
zienswijze in te dienen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 

deel uit van het door de gemeenteraad te 
nemen besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan. Ingediende zienswijzen 
kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan 
gewijzigd vastgesteld. 

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Biltsche 
Courant en De Vierklank worden gepubli-
ceerd. Indieners van een zienswijze worden 
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpbestemmingsplan en de proce-
dure kunt u contact opnemen met de heer 
H. Bartelink, Beleidsmedewerker Ruimtelijk 
Ontwikkeling of met de heer S. Bazuin, Pro-
jectleider van de gemeente De Bilt via tele-
foonnummer (030) 228 94 11. 

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Maandag t/m Vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

VARKENS FRICANDEAU
Aan een stuk, aan lapjes of blokjes voor de saté, voor
door de nasi/ bami; heerlijk mager en mals!! Super vers
en op maat voor u afgesneden!! 100 gram 1,35

RUNDER BIEFBURGERS
Van 100% rundvlees gemaakt. Gekruid & gezouten
Voor op een broodje of lekker bij de maaltijd.
Krokant fel aanbakken en rosé afgaren! 100 gram 1,25

KIPPEN POTEN
Van super kwaliteit: dagelijks vers en droog geslacht;
lekker voor in de oven, maar ook voor coq au vin....
Ca. 45 tot 50 min. in de oven op 150°C 500 gram 2,98

POLLO ITALIANO
Gevulde kipfilet met kruidencrème, zontomaatje en
rucola, rondom gemarineerd, heerlijke combinatie!!
Ca. 8 tot 10 minuten zachtjes braden 100 gram 1,65

INDISCH GEHAKT
!00% rundvlees met heerlijke kruiden. Alleen nog
balletjes of burgers maken of voor uw ovenschotel....
Panklaar dus direct te gebruiken!! 500 gram 5,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

TIP VAN DE WEEK:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 14 februari t/m zaterdag 19 februari.

Zetfouten voorbehouden.

VARKENS BRAADWORST
Allergeen vrij gekruid en toch heel smaakvol!! 100 gram 0,89
BOEREN SPEK ROLLADE
Iets doorregen en mild gekruid; ca. 90 min. braden 100 gram 1,39

LAMS SCHOUDER
Uit Nieuw Zeeland; heerlijk om te stoven of voor in de
oven. Met een beentje erin en super smaakvol vlees!!
Ca. 2½ tot 3 uur stoven; in de oven op 150°C 100 gram 1,75
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advertentie

Eerlijk, rechtvaardig, dienstbaar, 
kernwaarden ChristenUnie

door Guus Geebel

‘Gemeenteraadsverkiezingen gaan over mensen. Over u, jou en over mij. Over onze ouders, 
onze kinderen, onze buren, de leerkracht op school, onze werkgever en onze werknemers’, 
aldus lijsttrekker Connie Brouwer van de ChristenUnie. ‘De verkiezingen gaan over ons en 
de manier van samenleven in de gemeente De Bilt. Bij het zoeken naar antwoorden op de 
uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel.’

‘In de Bijbel gaat het over mensen, 
over samenleven en ook over de 
overheid. Wij geloven daarom dat 
christelijke uitgangspunten voor 
de politiek relevant zijn. Wij willen 
verantwoordelijkheid nemen en sa-
menwerken aan een betere samen-
leving. Of je nu wel of niet in God 
gelooft, dat maakt voor ons geen 
verschil. We komen op voor ieder-
een in onze samenleving, met name 
voor hen die het moeilijk hebben.’ 

De inspiratiebron van Connie Brou-
wer om zich in te zetten voor de 
samenleving is op de eerste plaats 
ontstaan in de gemeente waar zij 
is geboren. Zij kreeg daar kansen 
om zich goed te ontplooien. ‘Ik ben 
slechthorend geboren en ging naar 
speciaal onderwijs. Toen bleek dat 
ik goed kon meekomen ging ik van-
af de derde klas naar een gewone 
lagere school waar akoestische aan-
passingen in een klaslokaal werden 
gedaan. Dat was voor mij toen een 
flinke steun in de rug. Ik had ook de 
mazzel dat ik leren leuk vond en het 
ook goed kon. Zo kon ik zelf mijn 
weg verder vervolgen. Nu wil ik 
wat terugdoen voor de maatschap-
pij. Mijn tweede inspiratiebron is 
mijn gedrevenheid. Die heb ik ook 
nodig om door te gaan om mooie 
gewenste resultaten te behalen. Ik 
heb nog steeds het gevoel dat ik het 
verschil kan maken.  Mijn derde 
inspiratiebron is samenwerken met 
anderen. 

Ik ben het meest blij als ik succes 
kan delen en gezamenlijk vieren. 
Als we wel goed samengewerkt 
hebben, maar niet het gewenste re-

sultaat behaald, dan geldt voor mij 
gedeelde smart is halve smart.’

Plannen
Op de kieslijst van de ChristenUnie 
staan 13 mensen. ‘Stuk voor stuk 
heel betrokken inwoners met het 
hart op de goede plek. Wij hopen 
natuurlijk dat er door veel mensen 
uit de gemeente De Bilt op deze lijst 
gestemd wordt. De selectiecommis-
sie heeft mensen uit bijna alle ker-
nen geselecteerd. Man, vrouw, oud 
en jong. We hebben zo een mooie 
mix van mensen. Wel jammer is dat 
we geen ChristenUnie-kandidaat 
uit Hollandsche Rading op de lijst 
hebben. 

Het motto van het verkiezingspro-
gramma is: ‘Het beste voor ieder-
een!’ Speerpunten van de Chris-
tenUnie voor de komende vier jaar 
zijn: Proactief samenwerken in de 
wijk, de kern en de gemeente, onze 
jongeren weer in het vizier, zorg 
voor de kwetsbare inwoner, waar-
dig ouder worden, werken aan een 
prettige woon- en leefomgeving, 
samen voor de beste klimaatop-
lossingen gaan en stimuleren van 
duurzame ontwikkeling van de lo-
kale economie. Voor de gemeente: 
toekomstbestendig en servicege-
richt.

Bewoners 
‘Ik merk dat we als raadsleden over 
het algemeen snel moeilijke woor-
den gebruiken. Die zijn voor ons 
misschien min of meer ingebur-
gerd, maar dat hoeft dan niet voor 
iedereen te gelden. Zelf probeer ik 
er op te letten en niet ambtelijk te 

praten, maar ik ben ook daarin niet 
onfeilbaar. Buiten verkiezingstijd is 
het minstens zo belangrijk contact 
te hebben met de kiezers. Er speelt 
tussendoor ook van alles. Ik ben blij 
dat mensen ons weten te vinden, ik 
wil daar ook echt toegankelijk in 
zijn. Zoals ik al zei, ben ik gedreven 
het goede te bereiken. Ik ben niet 
zo ingesteld dat ik voor iedereen 
in wil vullen wat het beste is voor 
een specifieke persoon. Help je één 
persoon, dan help je de hele wereld. 
En het is ook iets dat God van ons 
verlangt, dat we elkaar helpen.’ 

Samenwerking
De ChristenUnie De Bilt was de 
afgelopen vier jaar vertegenwoor-
digd met 1 zetel. ‘Dat is weinig 
en natuurlijk kun je dan met een 
steunfractie erbij ook wel wat be-
reiken, maar samenwerken is als je 
in je eentje in de raad zit wel ex-
tra belangrijk. De afgelopen drie 

jaar heeft de ChristenUnie in het 
Lokaal Sociaal Verbond een mooie 
samenwerking gehad met PvdA, 
SP en Fractie Brouwer. Zo konden 
we woordvoerderschappen verde-
len, sterk staan bij dezelfde mening 
over dossiers, elkaar ook dingen 
gunnen en vooral ervan genie-
ten dat met elkaar vergaderen ook 
leuk kan zijn. Als Lokaal Sociaal 
Verbond konden we efficiënt en 
effectief vergaderen en onze eigen 
identiteit behouden. Het leuke was 
dat andere partijen positief reageer-
den op de wording van het Lokaal 
Sociaal Verbond. Uiteraard hebben 
we als er overeenkomstige menin-
gen waren ook samengewerkt met 
andere partijen. Er is best een aantal 
dossiers geweest waarbij we goed 
met meerdere partijen hebben sa-
mengewerkt. Een recent voorbeeld 
is het Verwelius bouwproject.’ 

Connie Brouwer vindt dat wat be-
treft deelname van de ChristenUnie 
aan een nieuw college enige be-
scheidenheid past. 

Diversiteit
‘In ons verkiezingsprogramma vind 
je als je zoekt op diversiteit het be-
lang dat we daaraan hechten qua 
onderwijs. De ChristenUnie is voor 
vrijheid van onderwijs. Ouders 
moeten, vanuit hun verantwoor-
delijkheid voor de opvoeding van 
hun kinderen, kunnen kiezen voor 
een school die aansluit bij de eigen 
waarden, identiteit en idealen. De 
ChristenUnie verwacht van elke 
school een open instelling vanuit de 
gedachte dat elk kind de beste kans 
in onze maatschappij moet krijgen. 
De partij beseft dat diverse vormen 
van onderwijs niet meer in al onze 
kernen beschikbaar gesteld kun-
nen worden. Behoud van het goede 
wat we nu hebben, vinden wij ech-
ter van groot belang, zodat we als 
gemeente alsnog een gevarieerd 
onderwijs- en kinderopvangaanbod 
kunnen bieden. Verder vinden we 
biodiversiteit belangrijk, dit vanuit 
het rentmeesterschap, de verant-
woordelijkheid die we voelen voor 
goed beheer van de aarde.’

Waardering
‘In gesprekken met inwoners is te 
merken dat mensen de eerlijkheid 
van ons waarderen. Het algemeen 
belang moet tegen het eigenbelang 
worden afgewogen en daar zijn we 
ook open over. Tegelijk reageren 
we heel betrokken als we voelen 
dat iets onrechtvaardig is. Andere 
partijen vinden dat soms moeilijk, 
dus dat zal ook zijn met inwoners. 
Mensen moeten wel heel erg be-
trokken zijn bij de politiek voor 
ze echt iets kunnen zeggen. Met 
de grote bespreekstukken zoals de 
begroting komt de ChristenUnie 
meestal het laatst aan het woord 
en een knappe inwoner die dan 
nog de aandacht erbij kan hou-
den. Als ik denk aan de optredens 
van Theo Aalbers in de afgelopen 
periode dan zie ik vooral de des-
kundigheid waarmee hij spreekt.  
Hij verdiept zich uitermate goed in 
ingewikkelde dossiers. Maar ziet 
de inwoner dat ook. Hoe dan ook, 
ik bewonder Theo er wel om. Ook 
over zijn doorzettingsvermogen 
trouwens.’

Campagne
Over het te halen aantal zetels zegt 
Connie Brouwer: ‘Het meest realis-
tisch is 1 zetel, heerlijk optimistisch 
zeg ik 2 zetels.’ De ChristenUnie is 
in de campagne op allerlei manie-
ren in de kernen van de gemeente 
aanwezig. ‘Op 12 maart komt de 
fractievoorzitter van de Christen-
Unie in de Tweede Kamer Gert-
Jan Segers naar onze gemeente. 
Zijn bezoek zal natuurlijk in het 
teken staan van de gemeenteraads-
verkiezingen en van de campagne 
Waardig Ouder Worden. En o ja, 
vergeet niet te stemmen op 14, 15, 
16 maart!’

Connie Brouwer lijsttrekker van de 
ChristenUnie, lijst 10.

Verbouwing DA Drogist in Maartensdijk 
Heel even gaat de drogisterij aan het Maertensplein in Maartensdijk dicht
voor een verbouwing, om op 17 maart de deuren weer te openen, onder een

nieuwe naam: DA Drogisterij, Parfumerie en Schoonheidssalon Voilá.
Kersverse eigenaresse Erica Lam heeft er zin in. 

Al het personeel blijft en ook Jan-
nie van Rossum, de vorige eige-
naar, staat straks nog steeds een 
paar dagen in de week in de winkel. 
Daarnaast gaat Jannie twee dagde-
len aan de slag als pedicure in de 
salon. ‘Ideaal’, vindt Erica. ‘Zelf 
kom ik uit de financiële wereld en 
daarnaast heb ik in Westbroek een 
goedlopende schoonheidssalon, 
maar de drogisterij is voor mij he-
lemaal nieuw. Al die medewerkers 
met ervaring in de winkel... dat 
helpt echt om een vliegende start te 
maken’. 

Korte verbouwing
Die start begint met een korte, maar 
flinke verbouwing vanaf 28 febru-
ari. In 2,5 week tijd wordt de inde-
ling van de winkel omgegooid en 
de aankleding opgefrist. Het assor-
timent verandert niet, wordt hoog-
uit nog iets uitgebreider, en ook de 

bekende merken blijven: Lancôme, 
Lancaster en Inspira Cosmetics. 
Een extra ‘boost’ krijgen de salons. 
‘Mijn eigen salon in het landelijke 
Westbroek moet ik na twaalf jaar 
met pijn in het hart opgeven - ik kan 
niet overal zijn - maar mijn handen 
jeuken om de salons hier flink on-
der handen te nemen’. 

De verbouwing wordt opgepakt 
door Lamcon, het bedrijf van 
Erica’s man Willem: ‘Eigenlijk is 
híj degene die het balletje aan het 
rollen bracht, of eigenlijk nog een 
extra zetje gaf. Ik had al van de ver-
koop van de drogisterij gehoord op 
de tennisbaan, waar ik in mijn vrije 
tijd vaak te vinden ben. Toen ik er 

thuis over vertelde, zei hij meteen: 
‘Eer, dit is écht wat voor jou’, en 
ook andere mensen spoorden me 
aan. En nu gaat het dus echt gebeu-
ren’. 

Boost schoonheidssalon
Erica kan nog nauwelijks geloven 
dat ze binnenkort drogist in Maar-
tensdijk is. Niet alleen haar werk, 
maar ook haar dagritme zal flink 
veranderen. ‘Tot nu toe deed ik de 
salon grotendeels in de avonduren 
en op zaterdag. Overdag werkte ik 
jarenlang bij een gerechtsdeurwaar-
derskantoor en de laatste twee jaar 
als zelfstandig financieel adviseur. 

Dát is van de baan. Vanaf nu ga ik 
me 100% op de drogisterij richten 
en zijn ook de twee salons gewoon 
tijdens winkeltijden open. Ik kan 
niet wachten tot het zover is’. 

Vanaf donderdag 17 maart is ie-
dereen van harte welkom bij DA 
Drogisterij, Parfumerie en Schoon-
heidssalon Voilá aan het Maertens-
plein in Maartensdijk.
 (Karin Bos)

Erica Lam (l): ‘Al het personeel blijft en ook Jannie van Rossum (m) staat straks nog steeds een paar dagen in 
de week in de winkel.
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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan wasmachines, drogers, 
koel- en vrieskasten en inbouwapparatuur! Logisch.

Vink Witgoed levert óók ondermeer deze fraai vormgegeven 
-en betaalbare!- BK-pannen. Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Uw lokale 
drukwerkspecialist

De kracht 
van lokaal is 
voor ons heel 

normaal!
Even snel iets 

regelen of 
overleggen? 
Het kan bij 

ons allemaal 
en je hoeft 
er niet veel 

kilometers voor 
af te leggen!

Meer info?
Bel of 
mail , 

we staan 
voor u klaar!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

cda.nl/utrecht/de-bilt  CDADeBilt  Cdadebiltmaartensdijk  @cdadebilt

L E E F B A A R H E I D S A M W E N
B 0 0 U W S E J D L E V T R O P S E
N D K B U U R T C O A C H N A P A B
G I N A T I E T I R A D I L O S E E
N E V E L S G N I G I N E R E V M T
I H L E N E E G K V G U T R E A A R
V N A C F M O H I B I V T I I G N O
E E N J A I N N O T E T L G E N T K
L D D S E A N U D R H I A Z E E E K
N N B N T U W A E E G C I A V R L E
E O O U I O G N N H R N A T L E Z N
M B U A P I I D E C N N A R L D O B
A R W G N G C I D E I E E B K U R U
S E A G I I D D N O Z E G M L O G R
T V E N I Z S P A H C S N E E M E G
E N G K I N D E R O P V A N G R R E
P A H C S N E E M E G E K R E T S R
V E R K E E R S I N F A R C T E N S

betrokken burgers
buurtcoach
cda
financiën
gemeenschapszin
gezinnen
gezond
jeugd
kinderopvang
krachtig
landbouw
leefbaarheid
lokale ondernemers
mantelzorgers
natuur
ouderen
samen
samenleving
solidariteit
sportveldjes
sportvereniging
sterke gemeenschap
uitdagingen
veiligheid
verbondenheid
verenigingsleven
verkeersinfarcten
vitaal
woningbouwvereniging

LOKALE KRACHT
Zoek de woorden, maak van de overgebleven letters  
een zin & maak kans op een dinerbon t.w.v. € 100
Stuur deze voor 5 maart 2022 aan martijnkoren@yahoo.com

Kleur de kleurplaat! & 
maak kans op een  
kinderfiets t.w.v. € 400

Ga naar:
cda.nl/utrecht/de-bilt/
actueel/nieuws/kleurplaat 
of scan de QR-code

1 Download de kleurplaat  
 en print hem uit
2 Kleur de kleurplaat en 
 hang hem zichtbaar voor  
 het raam en maak daar  
 een foto van
3 Like onze facebookpagina: 
 facebook.com/CDADeBilt
4 Deel de foto op je eigen 
 facebookpagina en tag 
 daar @CDADeBilt in
5 Insturen kan tot 5 maart 
 2022

Deelname is voor kinderen 
t/m 8 jaar.
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GEMEENTENIEUWS
week 7 ¾  16 februari 2022

Verduurzaming van koopwoningen 
Het BghU verwijst de inwoners met het ver-
duurzamen van woningen. Zo zijn zij een 
waardebonactie gestart voor eigenaars van 
een koopwoning waarmee energiebesparen-
de producten kunnen worden gekocht. Denk 
hierbij aan een radiatorventilator, een ther-
mostatische radiatorkraan, een slimme ther-
mostaat, bespaarstekkers of een waterbe-
sparende douchekop. 

Volg de onderstaande stappen om de 
waardebon online te verzilveren: 
Stap 1. Kijk op www.jouwhuisslimmer.nl/de-
bilt of er nog budget over is en welke energie-

besparende producten in aanmerking komen 
Stap 2. U wordt direct doorgelinkt naar de 
aangesloten webshops. Plaats de producten 
die u wilt hebben in uw winkelmandje 
Stap 3. Vul de persoonlijke waardeboncode 
in die u hebt ontvangen 
Stap 4. U krijgt de energiebesparende pro-
ducten thuisgestuurd 
Als u liever de producten bij een winkel 
koopt, dan kunt u vervolgens de aankoopbon 
declareren via de website. U krijgt het aan-
koopbedrag teruggestort op uw rekening. 
Kijk voor alle voorwaarden en of er nog bud-
get is op www.jouwhuisslimmer.nl/de-bilt 

Op onze website leest u een actueel overzicht met alle gemeentelijke en landelijke infor-
matie over de maatregelen rondom corona, vaccinaties en testen: www.debilt.nl/corona. 

Corona informatie

De BghU op locatie in De Bilt
De laatste twee weekenden van februari 
verstuurt BghU namens de gemeente De 
Bilt belastingaanslagen naar een groot ge-
deelte van de eigenaren in onze gemeen-
te. Afhankelijk van de coronamaatregelen, 
zitten taxateurs van BghU op locatie om 
uw vragen over de WOZ-waarde te beant-
woorden. Op donderdag 3 maart en don-
derdag 10 maart zijn er van 09.00 uur tot 
16.00 uur taxateurs van BghU op het ge-
meentehuis van De Bilt aanwezig. U bent 
die dag welkom om uw vragen live aan 

hen te stellen. 
De maatregelen rondom het coronavirus 
bepalen of de medewerkers van BghU 
aanwezig kunnen zijn. Kijk daarom vlak 
voor vertrek voor actuele informatie op: 
https://bghu.nl/bghu-op-locatie.Rookmelders vanaf 1 juli 2022 wettelijk 

verplicht in elke woning
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in elke 
Nederlandse woning optische rookmelders 
aanwezig te hebben. In een woning moet op 
elke verdieping, het liefst in de gang een 
rookmelder aanwezig zijn. Ook in een aparte 
en besloten gang die als vluchtweg dient. Dit 
geldt zowel voor koop- alsmede ook voor 
huurwoningen. Zowel nieuwe als bestaande 
bouw.

Enkele tips voor de aanschaf van een 
optische rookmelder.
-  De melder moet voldoen aan de NEN norm 

14604.
-  Koop een melder met een batterij die 10 

jaar meegaat. U hoeft dan voorlopig niet elk 
jaar de batterij te vervangen.

-  Koop een rookmelder met een testknop.
-  Bij meerdere verdiepingen is het raadzaam 

om onderling gekoppelde rookmelders te 
plaatsen. U hoort dan op de begane grond 
als de melder op zolder afgaat.

-  Hang een melder centraal in een ruimte op, 
niet bij kooktoestellen die stoom veroorza-
ken, dus ook niet nabij een douche.

Alle verzekeraars gaan het verplicht aanwezig 
hebben van brandmelders ook in hun polis 
opnemen. Indien deze na 1 juli 2022 niet 
aanwezig zijn, kan dat na een brand gevolgen 
hebben voor de uitkering van de schade.

Meer info is te vinden op de website: 
www.rookmelders.nl  

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 
De Bilt geldig verklaard
Het centraal stembureau heeft vrijdagoch-
tend 4 februari de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen geldig verklaard. 
Er zijn geen verzuimen geconstateerd. Daar-
mee is de kandidatenlijst, de deelnemende 
partijen en de lijstnummering definitief.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 

maart 2022. 14 en 15 maart is een beperkt 
aantal stembureaus eerder open voor vroeg 
stemmen. De volledige lijst met stembureaus 
vindt u op de pagina: 
www.debilt.nl/verkiezingen 

Bijblijven in De Bilt 
Met de digitale nieuwsbrief
Gemeente De Bilt komt elke twee weken uit 
met een digitale nieuwsbrief met algemeen 
nieuws. Meldt u snel aan voor de nieuwsbrief  
‘Algemeen’ via www.debilt.nl/nieuwsbrief en 
mis nooit meer het laatste nieuws!

Overige digitale nieuwsbrieven
Naast de nieuwbrief ‘algemeen’ zijn er ook 
nieuwsbrieven over specifieke onderwerpen 
als Duurzaamheid, Wonen, Ondernemers en 
Omgevingswet. Kijk op www.debilt.nl/
nieuwsbrief om u aan te melden en bij te 
blijven!

Volgt u ons al op social media?
Wist u dat de gemeente regelmatig nieuws 
deelt op onze social media kanalen? 
Mis nooit meer iets en volg ons op 
Facebook (facebook.com/gemeentedebilt), 

Instagram (instagram.com/gemeentedebilt, 
Twitter (twitter.com/gemdebilt) en 
LinkedIn www.linkedin.com/company/
gemeente-de-bilt/ 

Heeft u geldproblemen of schulden?
Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? 
Moet u steeds opnieuw geld lenen bij fami-
lie? Kan uw kind niet mee op schoolreisje? 
Moet u in de supermarkt altijd nee zeggen 
tegen uw kinderen? Gaat u niet meer naar 
verjaardagen omdat u geen geld heeft voor 
een cadeau? Stapelen de rekeningen zich 
op? Herkent u dit?

Wacht niet langer! 
Het duurt vaak 5 jaar voordat mensen hulp 
zoeken bij schulden. Hoelang wacht u nog? 
Schaamte lost schulden niet op. Kom in actie 
voordat het te laat is. Voorkom dat schulden 
zich opstapelen. 

Wij bieden gratis hulp  
Uw gemeente biedt gratis hulp bij schulden 
of geldproblemen. Dit kan op verschillende 
manieren. De Regionale Sociale Dienst (RSD) 
doet dit namens uw gemeente. Zij werken 
voor de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrecht-
se Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Kom in actie!  
Bel de RSD op (030) 692 95 00 of mail hen: 
schuldhulp@rsdkrh.nl 
Heeft u nog vragen? Kijk dan op: 
www.rsdkrh.nl/schulden    

Wegwerkzaamheden
Bilthoven: 
•  Kruising Gezichtslaan met Hobbemalaan: Afgesloten wegens rioleringswerkzaamheden 

van 10 januari 2022 tot begin maart 2022.
•  Hobbemalaan: Afgesloten wegens rioleringswerkzaamheden van 23 augustus tot en met 

eind maart 2022.
•  Anthonie van Leeuwenhoeklaan: Vanaf heden voor onbepaalde tijd doodlopend. Toegan-

kelijk vanaf Soestdijkseweg-Zuid naar Antonie van Leeuwenhoeklaan. Vanaf 1e Branden-
burgerweg gesloten voor gemotoriseerd verkeer.

•  Fietspad Kees Boekelaan afgesloten wegens rioolwerkzaamheden van 21 februari tot en 
met 14 maart 2022.

•  Oude Brandenburgerweg afgesloten wegens bouwwerkzaamheden van 14 februari t/m 
25 februari 2022.

De Bilt:
•  Prof. Dr. P. Zeemanweg en Prof. Dr. C. Eijkmanweg: asbestsanering. Daarna zijn de Prof. 

Dr. W. Einthovenweg en Prof. Dr. J.D. vd. Waalsweg  aan de beurt. De werkzaamheden 
duren tot 18 maart 2022.

•  Stichtse Rijnlanden gaan baggerwerkzaamheden verrichten aan de Voordorpsedijk van 
14 februari t/m 25 februari 2022.. Dit kan lichte verkeershinder veroorzaken.

Agenda
17 februari:  Vergadering Commissie Openbare Ruimte (www.debilt.raadsinformatie.nl)
17 februari:  (Online) spreekuur Maartensdijk (www.debilt.nl/spreekuren)
19 februari:  Ondertekening Regenboogstembusakkoord (www.debilt.raadsinformatie.nl)
24 februari:  Gemeenteraadsvergadering (www.debilt.raadsinformatie.nl)
24 februari:  Online spreekuur De Bilt (www.debilt.nl/spreekuren)
3 maart:  (Online) spreekuur Bilthoven (www.debilt.nl/spreekuren)
8 maart:  Uitloop gemeenteraadsvergadering (www.debilt.raadsinformatie.nl)
9 maart:  Verkiezingsdebat (www.debilt.raadsinformatie.nl)
14/15/16 maart:  Gemeenteraadsverkiezingen (www.debilt.nl/verkiezingen) 
15 maart:  (Online) spreekuur Groenekan (www.debilt.nl/spreekuren)
17 maart:  (Online) spreekuur Westbroek (www.debilt.nl/spreekuren)

Voorkom auto-inbraken
Ondanks de verschillende preventieacties van de politie en de gemeente, komen er nog 
steeds auto-inbraken voor. Graag attenderen wij geen waardevolle spullen in de auto 
achter te laten. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Daarom geldt: ‘niets 
erin, niets eruit’. Om dit te voorkomen verwijzen wij u op onze tips. 

Om auto-inbraak te voorkomen ga naar: www.debilt.nl/voorkomautoinbraak
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advertentie

De VVD zegt wat ze doet
en doet wat ze zegt

door Guus Geebel

De Bilt blijft goed, wordt beter! Kies VVD. Met dit motto gaat de VVD de gemeenteraadsverkiezin-
gen in. Lijsttrekker Ralph Jacobs noemt de toekomst van onze kinderen zijn inspiratiebron.
‘Ik ben ervan overtuigd dat als we een goede voedingsbodem creëren er fantastische dingen

kunnen ontstaan. Dat geldt ook voor de toekomst van onze kinderen, waarbij ik me wil
inzetten om deze goede voedingsbodem binnen de gemeente De Bilt te bevorderen.’

‘De VVD staat traditioneel getrouw 
voor een partij in een dorp waar het 
fijn leven is, en voor een bloeiende 
lokale economie. Daarnaast zijn 
veiligheid en een servicegerichte 
gemeente belangrijk.’ 

Specifieke speerpunten voor de 
komende vier jaar zijn noemt hij: 
Integrale woningbouwaanpak. ‘Wij 
zien de gemeente De Bilt niet als 
versnellingslocatie voor het realise-
ren van nieuwbouw. Bij het ontwik-
kelen van gebieden kijken we eerst 
naar wat past in de buurt en hoe we 
de verkeersontsluiting op een goede 
manier kunnen realiseren. Kortom, 
geen grijze kolossen en een limiet 
van de hoogte van de bebouwing 
tot de boomtoppen.’ 

Standpunten en plannen
‘De gemeente is energieneutraal in 
2050, maar staat niet voor het ge-
bruik van maatregelen die de karak-
teristieken van het dorp en de kwa-
liteit van de natuur aantasten. Het 
uitzicht is niet dicht geplamuurd 
met windmolens en zonneparken. 
Er is ingezet op slimme, innovatie-
ve en vooral efficiënte technieken, 
zoals geothermie en in het bijzon-
der door goede isolatie. Op dit mo-
ment heeft onze gemeente een slui-
tende begroting, maar de gemeente 
De Bilt moet financieel gezonder. 
Structurele uitgaven dekken we 
met structurele middelen. Financi-
ele meevallers mogen niet worden 
gebruikt voor structurele extra uit-
gaven. Voor de Jeugdzorg zetten 

we in op vroeg detectie en preven-
tie met onderwijs-zorgspecialisten 
en praktijkondersteuners huisartsen 
jeugdhulp. Daar trekken we extra 
geld voor uit. Wij zijn ervan over-
tuigd dat je met deze aanpak uitein-
delijk ook veel geld bespaart.’ Op 
de lijst van de VVD staan 15 kan-
didaten die door de leden van het 
lokale VVD-netwerk De Bilt zijn 
gekozen.

Speerpunten 
‘De komende vier jaar willen we 
ons motto: De Bilt blijft goed wordt 
beter waarmaken, waarbij onze fo-
cus ligt op integrale woningbouw-
aanpak, klimaatneutraal in 2050, 
een financieel gezondere gemeente, 
en vroeg detectie en preventie in de 

Jeugdzorg. Met een gemeente die 
er is om problemen op te lossen, 
waarbij het belang van de inwo-
ners altijd voorop staat. De VVD 
staat voor een financieel gezonde 
gemeente, dat heeft zich in de af-
gelopen periode vertaald naar een 
positief saldo op de jaarrekening 
en een sluitende begroting zonder 
de OZB te verhogen. Er zijn grote 
stappen gezet met het opknappen 
van het centrum van Bilthoven. De 
Jan Steenlaan is veiliger gemaakt 
voor fietsers. Er staan geen wind-
molens in de gemeente, want die 
horen op zee.’

Communicatie 
‘De gemeente is er om problemen 
op te lossen. Het belang van de 
inwoners staat altijd voorop. Met 
eenvoudige formulieren, helder 
taalgebruik en overzichtelijke re-
gels helpen we alle inwoners en 
ondernemers vooruit in het leven 
en voorkomen we wachtrijen, pro-
blemen en frustraties.’ Op de vraag 
hoe de VVD het contact met de 
kiezers buiten de verkiezingstijd 
onderhoudt zegt Ralph Jacobs: 
‘Wij zijn een ledenpartij, dus pri-
mair verloopt dat via de leden. 
Daarnaast organiseren wij vanuit 
de vereniging debatavonden over 
onderwerpen die spelen, zoals de 
woningbouwplannen op de dertien 
groenlocaties, en verwelkomen we 
sprekers in onze fractievergaderin-
gen die punten willen aandragen.’

Samenwerking
De VVD staat open voor alle samen-

werkingen. Goed contact tussen de 
raadsleden is daarbij cruciaal. Dat 
betekent dat we vol inzetten op in-
formele bijeenkomsten om zo met 
elkaar van gedachten te wisselen. 
Wij willen de komende raadsperi-
ode deel uitmaken van het nieuwe 
college op het moment dat we daar 
de goede partners voor gevonden 
hebben.

De VVD staat voor verbinding en 
diversiteit. Wij hebben gestreefd 
om met een diverse kandidatenlijst 
de gemeenteraadverkiezingen in te 
gaan. Daarbij is er uit vijf van de 
zes kernen een kandidaat. Ook is er 
gestreefd om het aantal vrouwelijke 
kandidaten te verhogen. 

De VVD zegt wat ze doet en doet 
wat ze zegt! Wij denken dat de 
bewoners dit zullen waarderen en 
vertrouwen erop dit terug te zien 
in de verkiezingsuitslag. Ons doel 
is zeven zetels. In de campagne 
zijn we zichtbaar met canvassen, 
driehoekborden en posters, online-
advertenties, debatten zowel fysiek 
als online en veel individuele ge-
sprekken met inwoners van onze 
mooie gemeente.’

Ralph Jacobs, lijsttrekker.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Met een democratische meerderheid van 14 tegen 13 stemmen is het 
bouwplan aan de Utrechtseweg afgeblazen, maar is er bij 1 stem ver-
schil voor zo’n omvangrijk plan wel sprake van een democratische 
meerderheid? 

In de gemeente de Bilt hebben en krijgen we te maken met meerdere 
omvangrijke en ingrijpende plannen zoals die aan de Utrechtseweg; ik 
noem even het stationsgebied, de zonnewei bij Maartensdijk en de wo-
ningbouw op landbouwgrond in Westbroek..

In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen wil ik pleiten 
voor een absolute meerderheid als vereiste voor deze en soortgelijke 
projecten van bijvoorbeeld 20 stemmen. Ik ben benieuwd welke poli-
tieke partij dit op wil en gaat pakken zodat ik een doordachte keuze kan 
maken op welke partij ik ga stemmen in maart..

Nog even over de plannen van Verwelius: zij zeggen niet te kunnen 
bouwen op het voormalige Hessingterrein zonder ook 30 woningen 
buiten het toegestane bouwvlak te plaatsen. Zij overwegen nu over te 
gaan op het oude bouwplan, waarvan de vergunning al even verlopen 
is, om een ‘gated community’ te realiseren. Eigenlijk verandert er dan 
niks op het Hessingterrein want van een ‘gated community’ voor arme 
sloebers wordt het een ‘gated community’ voor rijke sloebers.. 

Henk de Kroon, De Bilt

Helaas, zonnevelden zijn 
nodig in onze gemeente. 
Zonnedaken zijn lang niet 
genoeg en het klimaat 
wacht niet op ons. Daarom 
startten BHM Solar en 
energiecoöperatie BENG! 
vorig jaar dit initiatief toen 
er langs de snelweg een 
mogelijkheid ontstond. Met 
steeds dit motto voor ogen: 
Zonneweide Voordaan 
‘door, voor en van Groe-
nekan’. Met zeggenschap, 
eigendom en voordeel 
voor bewoners van de in 
het eigen dorp opgewekte 
stroom. Zo wordt Groene-
kan in één klap energieneu-
traal, als eerste woonkern 
van De Bilt. 

Wensen verwerkt
Het ontwerp van Zonne-
weide Voordaan is geba-
seerd op alle wensen en 
zorgen die omwonenden, 
andere inwoners en orga-
nisaties in Groenekan lie-
ten horen. Zo is de plek van 
het zonneveld verschoven 
en wordt een deel van het 
beschikbare weiland ont-
wikkeld als natuurgebied. 
Verder is uitgewerkt hoe 
Zonneweide Voordaan 
mede eigendom kan wor-
den van bewoners. En hoe 
het proces verloopt naar 
een vergunningsaanvraag 
en daarna. 

Welkom op 12 maart
We spreken u graag op zaterdag 12 
maart in de Groene Daan, Groene-
kan, tussen 11.00 – 17.00 uur. Aan-
melden is niet nodig. Op de website 
www.zonneweidevoordaan.nl vindt 
u alle informatie die op dit moment 
beschikbaar is. U kunt ook daar uw 
vraag of reactie kwijt. 

BENG! is de onafhankelijke lokale 
energiecoöperatie van en voor alle 
inwoners van gemeente De Bilt. BENG! 
streeft naar een energieneutraal 
De Bilt. Hoe wij dit doen lees je op 
www.bengdebilt.nl

Na onderzoek en vele gesprekken en bijeenkomsten met inwoners en organisaties in 
Groenekan is nu het ontwerpplan klaar voor een zonneveld: Zonneweide Voordaan. Op 
zaterdag 12 maart kan iedereen dit ontwerp zien, een toelichting krijgen, vragen stellen en 
reageren. In de Groene Daan, op uw eigen tijd tussen 11.00 en 17.00 uur. Welkom!

Ontwerpplan klaar voor 
Zonneweide Voordaan
Kom kijken en geef uw reactie – op zaterdag 12 maart

advertorial
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Te koop aangeboden
Zonnehemel Alisun op voet, 
kantelbaar boven je bed. 
Lekker zacht liggen én een 
kleurtje krijgen. 12 lampen, 
intact, weinig gebruikt. €25,-. 
Tel. 06-22526995

Triomf van de barok een dik 
boek €1,-. Tel. 06-14040516

Thomas Rosenboom Een 
vriend van verdienste €1,-. 
Tel. 06-14040516

D.E. glas met losse ver-
zilverde voet €1,-. Tel. 
06-14040516

Mclaren buggy met bood-
schappennet veelkleurige 
stof. Gebruikt, maar in goede 
staat €25,-. Tel. 06-19691119

Donnay tennisracket. Nieuw 
bespannen en met nieuwe 
handgreep, alsmede 10 ballen 
€25,-. Tel. 06-16613197

BabyBjörn draagzak, zwart 
katoen en in prima staat. 
Max gewicht 10kg €20,-. Tel. 
06-19691119

Trivial pursuit spel voor vol-
wassenen. Nooit gebruikt 
€ 20,- tel 030 - 2284394

Zachte, ronde wasbare hon-
denmand in goede staat. 
(model donut) voor kleine 
hond. Stof Panterprint. +_ 
60cm, hoogte ca 25 cm. Incl. 
dubbelzijdige borstel, flos 
speeltje en riem. €10,00. Tel. 
06-12217408

Nieuw: Grohe relexa dou-
cheglijstang incl. glijstuk. 
60cm nieuw in doos. €30,00. 
Tel. 06-12217408

Mooie glazen sla- bowl kom 
(H17cm Ø 27)  €5,00. Tel. 
06-21415798

Stolpfles (H 40 cm) gevuld 
met houten kralen €9,50. Tel. 
06-21415798

Nieuw: Triominos spel in blik 
€15,00. Tel. 06-21415798

Kleine Stofzuiger Moulinex 
auto/caravan igst €12,50. Tel. 
06-45937138

Workmate € 20,00. Tel. 
06-45937138

Linnen School- wandkaart 
Nederland op rol € 24,50. Tel. 
06-45937138

Personeel gevraagd
Zin in vaste verdienste en 
een hoop waardering? Ga 
dan De Vierklank bezor-

gen in GROENEKAN op 
woensdag bijv op Nieuwe 
Weteringseweg, Prinsenlaan 
8 + 37, en Beukenburgerlaan 
66 + 67 €6,90/week. Meld je 
aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992

HERINTREDERS, school-
verlaters, parttimers, stu-
denten, zzp’ers op zoek naar 
leuke bijverdienste dicht-
bij? Neem contact op; Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

M A G A Z I J N -  
MEDEWERKERS gezocht. 
Leuke verdienste, werk in de 
gemeente. Interesse? Neem 
contact met ons op. Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

Wie woont er in 
HOLLANDSCHE RADING 
en wil zich op woensdag een 
½ uur of een uur inzetten om 
de Vierklank te BEZORGEN. 
Het betreft 2 wijken naar 
keuze. Bel voor meer info 
0346-211992 of mail naar 
info@vierklank.nl

Personeel aangeboden
TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696
Tevens behandeling in de 
Koperwiek weer mogelijk.

HOVENIER voor al uw 
t u i n w e r k z a a m h e d e n . 
Seizoensbeurt, hogedrukrei-
niging, schuttingen, bestra-
ting. Bel vrijbl. 06-49377634

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Kwarten
Uw bank of stoelen weer als 
nieuw!
Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven, tel. 030 2600088

Rommers SCHILDER- en 
Klusbedrijf voor al uw schil-
derwerk, houtreparaties enz. 
Tel. 06-21909500

Diversen
Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

Denekamp mooie VAK.
BUNGALOWS
Goede fiets/wandel omgeving
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
info: 0541-626578/0639609666

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

Vrijwillige Chauffeurs gezocht; Bent u op zoek naar mooi 
en zinvol vrijwilligerswerk in een gemotiveerd team, denk 
dan eens aan ons. Wij zoeken Vrijwillige Chauffeurs m/v, 
in het bezit van een 4-deursauto voor het vervoer van oude-
ren naar ons dagcentrum in Groenekan. Vanzelfsprekend 
ontvangt U hiervoor een goede onkostenvergoeding. 
Wilt u meer weten? kijk dan eens op www.bethshamar.nl 
Grothelaan 1a in Groenekan of bel ons op tel. nr. 0346-
211755

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder €  50,00 dan kunt u in  
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)

❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam  ...........................................................................................................................................

Adres  ...........................................................................................................................................

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Op ’t bankje
Ik schrik op als er plotseling een scootmobiel bij het bankje 
stopt. Ik had de vrouw die het geluidsarme voertuig bestuurt 
niet horen aankomen. ‘Ik kom even bij u zitten. Even de benen 
strekken’, zegt ze opgewekt. Behendig stapt ze van haar kar-
retje en strekt inderdaad haar benen. ‘Het is wel lekker om met 
mijn limousine te toeren, maar je benen worden er na een tijdje 
wel wat stijf van’, zegt ze terwijl ze over haar benen wrijft. ‘Ik 
voel me heerlijk vrij met dit karretje en als straks de temperatuur 
weer wat aangenamer wordt trek ik er iedere dag op uit. Ik heb 
de scootmobiel nu een half jaar maar eigenlijk had ik ‘m al jaren 
eerder moeten hebben. Het lopen ging steeds moeilijker en als ik 
ergens heen wilde was ik altijd afhankelijk van anderen. Nee, dit 
is voor mij echt ideaal.’ Met een tevreden blik kijkt ze voor zich 
uit. Ik geniet mee met de goedgehumeurde vrouw die de vrijheid 
die ze met haar scootmobiel heeft gekregen zo weet te waarde-
ren. ‘Heeft u voorheen ook autogereden’, vraag ik, want volgens 
mij heeft iemand die wegervaring met een auto heeft toch een 
voorsprong. De vrouw lacht. ‘Mijn overleden man vond dat au-
torijden niets voor mij was en daar heb ik het maar bij gelaten. Ik 
had er ook helemaal geen behoefte aan. Hij reed prima en altijd 
met plezier. We waren een keer op een receptie toen een bekende 
van hem vroeg of hij een wijntje wilde. Hij zei dat hij geen drup-
pel dronk als hij nog moest rijden. Ik dronk op dat moment een 
sapje en toen zei die man dan laat je je vrouw toch rijden. Mijn 
vrouw, zei hij toen schamper, die vertrouw ik alleen maar met 
een winkelwagentje.’ Ze moet er nog steeds hartelijk om lachen. 
De vrouw vertelt dat ze 78 jaar is en al zeven jaar weduwe. ‘Mijn 
man was ziek en ik heb hem als mantelzorger tot zijn dood thuis 
verzorgd. Hij was altijd erg dankbaar en klaagde eigenlijk nooit. 
Ik vond het ook helemaal niet erg dat we nooit meer ergens heen 
konden. Toen hij er niet meer was kwamen de muren wel op me 
af. Omdat mijn benen steeds slechter werden was ik ook veel 
meer aan huis gekluisterd.’ De vrouw heeft duidelijk behoefte 
om haar verhaal aan mij te vertellen. ‘Hoe bent u ertoe gekomen 
om een scootmobiel aan te schaffen’, vraag ik. Als iemand wat 

vertelt word je ook nieuwsgierig. Er komt een glimlach op haar 
gezicht. ‘Mijn thuiszorghulp heeft de doorslag gegeven. Dat is 
een schat van een vrouw en ze bracht altijd wat boodschappen 
voor me mee. Ze kwam ook bij een vrouw die een scootmobiel 
had en ze vertelde me dat die daar zo van genoot. Ik zei meteen 
dat het niets voor mij was, maar ze kwam steeds weer met nieu-
we enthousiaste verhalen over die vrouw. Ze kreeg me zover dat 
we samen naar het zorgloket van de gemeente gingen en na een 
paar maanden kreeg ik er een. Geen moment spijt gehad’, zegt ze 
met een voldaan gezicht. ‘Ik hou sowieso nieuwe dingen altijd 
een beetje af en bedenk smoesjes waarom ik die niet nodig heb. 
Dat was ook met de tablet die ik op mijn vijfenzeventigste ver-
jaardag van mijn kinderen kreeg. Daar heb ik helemaal geen tijd 
voor zei ik meteen, maar na wat lessen en 
hulp van mijn kleinzoon geniet ik 
er nu dagelijks van.’ Dan vindt 
ze het weer tijd om verder te 
gaan. Ik wens haar een pret-
tige tocht. Geruisloos rijdt ze 
weg.  

Maerten   

Win een 
helikoptervliegles

Good4fun, uitgever van giftcards en uitstapjes, 
stelt voor de lezers van De Vierklank een helikop-
tervliegles op vliegveld Hilversum ter beschik-
king. 

Tijdens de proef vlieg-
les krijg je eerst onge-
veer 30 minuten uitleg 
over de besturing en de 
aerodynamica van de 
helikopter. Daarna mag 
je zelf, uiteraard samen 
met de piloot, ongeveer 
20 minuten vliegen en 
de helikopter besturen. 
Na de les wacht er nog 
een leuk aandenken aan 
de vlucht.

Good4fun is een online uitgeverij voor giftcards 
waar ook uitdagende uitstapjes geboekt kunnen 
worden zoals circuit rijden, parachutespringen, 
zweefvliegen, driften, jeepsafari, paragliding en 
veel meer fun dagjes weg. De helikoptervliegles 
die ter beschikking gesteld wordt is er een uit het 
uitgebreide aanbod op www.good4fun.nl

Lezersactie
Wil je in aanmerking komen voor deze gratis 
vliegles stuur dan een mail naar info@vier-
klank.nl met in het onderwerp helikopter. De 
les wordt verloot onder de inzenders. Iedereen 
krijgt bericht.
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Bijou & Me |  Bijouterie - Juwelier - Horlogerie 
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -  ook via WhatsApp

MERKEN O.A.: OLYMPIC  |  CAMP & CAMPS  |  QOSS  |  EUFRASIA
SEE YOU MEMORIAL  |  FUSHI  |  BIBA  |  FRANK 1967

SERVICE:
•  reparatie gouden en zilveren sieraden
•  horlogebatterijen vervangen

•  horlogereparaties 
•  klokkenreparaties 
•  gaatjes schieten 

advertentie

Autotechnicus
Wij zoeken een:

ENTHOUSIAST GEWORDEN?

 

Dan leren wij jou graag kennen! Solliciteren kan door je CV en motivatie te mailen
naar alfred@autobedrijf-colijn.nl of te bellen met Alfred Colijn.

Tel: (0346) 28 2441. Mocht je vragen hebben neem gerust contact met ons op. 

DR. WELFFERWEG 68 | 3615 AP WESTBROEK | AUTOBEDRIJFCOLIJN.NL

Goede arbeidsvoorwaarden en een eigen
bedrijfsauto;
Afwisselend werk met diverse merken;
Werken in een ambitieus team met de nieuwste
gereedschappen en apparatuur;
Doorgroeimogelijkheden en de mogelijkheid om
jezelf te ontwikkelen.

Je bent eerste of tweede automonteur (of in
opleiding daarvoor);
Je bent secuur en hebt gevoel voor techniek;
Je houdt van humor.

Wij bieden jou:

Wat wij van jouw verwachten:

Autobedrijf Colijn is een
enthousiast familiebedrijf wat al
bijna 30 jaar een begrip in de
regio is. Wij houden ons bezig
met onderhoud en reparatie van
alle merken personen- en
bedrijfsauto's. Ook kan je bij ons
terecht voor de verkoop van
nieuw en gebruikte auto's.

advertentie

De Bilt op weg naar keuzes
voor de Omgevingsvisie 2040

Hoe gaat de gemeente de leefomgeving de komende twintig jaar verder ontwikkelen? Wat is 
belangrijk om te behouden en wat gaan we versterken? De omgevingsvisie moet daar straks een 

antwoord op geven: een aansprekend perspectief op onze gemeente in 2040. 

Het gaat daarbij om belangrijke op-
gaven op het gebied van o.a. wonen, 
economie, mobiliteit, natuur, land-
schap, gezondheid en duurzaam-
heid. In de Dialoognotitie Omge-
vingsvisie De Bilt 2040 is nu een 
aantal verschillende ontwikkelingen 
beschreven, waarover de gemeente 
graag in gesprek gaat met inwoners, 
ondernemers en organisaties. 

Debat
Tijdens de 2e Maand van de Leef-
omgeving, dit voorjaar, organiseert 
de gemeente De Bilt verschillende 
Toekomstdebatten. Ze gaan dan in 
gesprek over vier mogelijke ‘verge-
zichten’. 
Die vergezichten variëren in de 
mate waarin we de dorpse eigen-
heid behouden en meegroeien met 
de regio. Maar ook waar we willen 
bouwen en hoe we de toekomst van 
het buitengebied zien. Inwoners, on-
dernemers en organisaties worden 
van harte uitgenodigd om tijdens de 
Toekomstdebatten mee te denken en 
te discussiëren. 

Effecten vergezichten 
De vier vergezichten zijn getoetst 
op verschillende effecten op de leef-
omgeving, bijvoorbeeld voor natuur, 
landschap en gezondheid. Dat is ge-
beurd met een milieueffectrappor-
tage om tot goed afgewogen keuzes 
te komen. Tijdens de 2e Maand van 
de Leefomgeving wordt deelnemers 
meer verteld over de vergezichten 
en de effecten die zij hebben op de 
leefomgeving. Inwoners, onderne-
mers en organisaties kunnen daarna 
hun voorkeuren aangeven voor de 
verschillende vergezichten en on-
derdelen daarvan. 

Hoe verder
Na gesprekken over de vier verge-
zichten met inwoners, organisaties 
en de raads- en commissieleden, 
bundelt het college de belangrijkste 
keuzes in een volgend document, 
‘de Kern van de Visie’. Dit docu-
ment wordt besproken met de ge-
meenteraad, want uiteindelijk beslist 
de gemeenteraad over de te maken 
keuzes. De Kern van de Visie wordt 

vervolgens uitgewerkt in een Voor-
ontwerp Omgevingsvisie De Bilt 
2040. Inwoners krijgen dit rapport 
gepresenteerd tijdens een 3e Maand 
van de Leefomgeving, waarna het 
formeel ter inzage gaat in de zomer 
2023. Eind 2023 is de vaststelling 
gepland door de gemeenteraad.

Meer informatie
De ‘Dialoognotitie Omgevingsvisie 
De Bilt 2040’ is op 1 februari vastge-
steld door het college van B&W en in 
te zien op www.doemeedebilt.nl. Op 
deze website vindt u ook de ‘plan-
MER deel A’ en achterliggende stuk-
ken, inclusief ingediende zienswijzen 
op de Notitie Reikwijdte en detail-
niveau van de planMER en de Nota 
van Beantwoording. Ook informa-
tie over de Toekomstdebatten en de 
andere geplande activiteiten tijdens 
de 2e Maand van de Leefomgeving 
zijn binnenkort te vinden op www.
doemeedebilt.nl. Wilt u meer weten, 
heeft u vragen? Stuur een mail naar 
omgevingsvisie@debilt.nl of bel de 
gemeente via 030 228 9411.

Kantje boord voor Nova
De Zaandamse ploeg ZKC’31 kwam afgelopen zaterdag 

op bezoek in De Bilt. De eerste teams van Nova en 
ZKC’31 maakten er een spannende wedstrijd van.  

Beide ploegen begonnen vol goede moed na het verlies van de week 
ervoor. ZKC’31 kwam al snel op een 0-2 voorsprong, maar Nova wist 
snel de stand gelijk te maken met twee afstandsschoten. De ploegen 
gingen tegen elkaar op, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4. Zo ging dit een tijdje door, 
totdat het vlaggenschip uit Bilthoven een gat wist te slaan van drie pun-
ten. ZKC’31 zette aan en wist het puntenaantal van Nova weer te eve-
naren voor rust, 12-12.

Na de rust wist Tim Houtman al snel twee afstandsschoten te benut-
ten, waardoor Nova leidde met 17-14. De Zaandamse ploeg gaf gas en 
maakte met drie afstandsschoten de stand weer gelijk. ZKC’31 kwam 
daarna voor te staan, 18-19. Beide ploegen scoorden de laatste tien mi-
nuten bijna niet meer. Door middel van wissels werd er geprobeerd iets 
te forceren, Milou van der Weerdt en Mex de Vree maakten weer hun 
eerste minuten. 
Na tien zinderende minuten maak-
te Job Paauw met een schot van 
verre afstand de 19-19. Er bleef 
dus één punt in De Bilt. Volgende 
week speelt het eerste team van 
Nova thuis tegen Apollo.

(Michael van Bijleveld)

Een spannende wedstrijd met één 
punt als resultaat.

DOS Westbroek wint 
ruim in Zuidwolde

ZKC uit het Drentse Zuidwolde speelt in de veldcompetitie 
in de 2e klasse, maar was door alle coronaperikelen - met wat 
geluk - in de zaal in de overgangsklasse terecht gekomen. DOS 

dacht deze tegenstander wel even met twee vingertjes in de 
neus te overlopen, ondanks dat coach van Brenk er nog voor 

had gewaarschuwd: ‘Onderschat deze tegenstander niet’. 

Ook deze wedstrijd startten partijen weer wat rommelig. Van beide 
kanten veel onnodig balverlies en onnodige fouten . Maar na tien mi-
nuten kreeg DOS toch meer grip op de wedstrijd en liep de ploegn 
langzaam uit naar een 5-10 voorsprong. Maar toen kwam het noncha-
lancemonster ineens om de hoek kijken. Niemand hield zich nog aan 
de afgesproken taken en men leek steeds meer voor eigen succes te 
gaan. En dat wakkerde een rood/zwarte wervelstorm bij ZKC aan en 
die profiteerden maximaal van het achteloze spel van DOS. In de laat-
ste 10 minuten van de eerste speelhelft werden de Westbroekers aan 
alle kanten overlopen en zo ging ZKC met een meer dan verdiende 
13-11 voorsprong de rust in. 

Plaatsvervangend coach v. d. 
Vaart hamerde er in de rust nog-
maals op dat iedereen zich aan de 
afspraken moest houden en dat 
de punten koste wat het kost mee 
moesten naar Westbroek. Maar 
ook de tweede helft startte ZKC 
sterk; toen ging toch langzaam 
het ZKC kaarsje in Drenthe uit. 
Bij een stand van 17-17 herpakte 
DOS zich redelijk, scoorde 8 keer 
op rij en liep ondanks alsnog uit 
naar een mooie 23-30 eindstand.

DOS herpakt zich en trekt de 
wedstrijd naar zich toe.



Diep verlangen
Steeds nadrukkelijker laten zij zich horen, de vogels van de tuinvogel-
telling. Mus, koolmees, merel, pimpelmees en vink zingen vanuit de 
bomen een lied van verlangen naar het voorjaar. In hun zang zoeken 
zij contact met een partner. Het contact dat hun voortbestaan verzekert.

Dat geldt ook voor podiumkunstenaars. Contact maken met hun pu-
bliek is waar veel musici tijdens de Corona - lockdown hartstochte-
lijk naar uit keken. Sinds kort zijn 
optredens op bescheiden schaal 
weer mogelijk en de vreugde daar-
over is bijna tastbaar in de zaal. In 
het knusse kerkje van Tienhoven 
klonken onlangs Keltische klan-
ken uit drie violen en een cello, 
het Maxwell String Quartet. Vier 
jonge mannen van overzee, ieder 
met een baard en opvallend grote 
voeten, hervonden daar de dyna-
miek van hun samenspel. Bedre-
ven raakten hun vingers de snaren, 
de vier strijkstokken bekrachtig-
den het ritme. Zo wisten zij over-
tuigend de harten van hun publiek 
te veroveren. Ingetogen dansten 
voeten mee op de maat van com-
posities door Haydn en Dvořák. 
De oude snaarinstrumenten reso-
neerden mee in de klanken van 
verlangen.

De zoektocht naar een partner, 
dat haalt ook het mooiste in 
jonge muizen naar boven. Uit 
onderzoek bleek dat zij even me-
lodieus zingen als een vogel om 
een vrouw te veroveren. Omdat 
de frequentie van hun liefdeslied 
te hoog is voor het menselijk oor, 
werd het pas opgemerkt via de 
computer. Dit bijzondere gege-
ven inspireerde mij tot het maken 
van een bronzen beeld. Een zin-
gende muis vertolkt de blues over 
de liefde vanaf een podium van 
studieboeken. De voorraad wal-
noten benadrukt zijn kwaliteiten.

(Karien Scholten)

In haiku:
Er klinkt weer muziek
Vanuit een diep verlangen
Hartveroverend
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“Wat schaft de pot?”
Woe.
16-2
Do.
17-2
Vr.

18-2
Za.

19-2
Zo.

20-2

Souvlakisteak 
van de grill met 

knoflooksaus en friet

Gebakken 
heilbotfilet, 

saffraansaus en friet

Pasta
met paddestoelen
en truffelroom

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Woe.
23-2
Do.
24-2
Vr.

25-2
Za.

26-2
Zo.

27-2

‘Blanquette de veau’: 
romige kalfsstoof

met aardappel

Gebakken zalmfilet 
met peterseliesaus 

en friet

Portobello met 
geitenkaas en friet

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week: Caramelcake met 
bananenijs en slagroom € 5,50

Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

Nieuwe berken
langs de Tolakkerweg

door Rob Klaassen

Vorig jaar januari werd Hollandsche Rading opgeschrikt door het bericht dat de provincie 
Utrecht nog die maand wilde overgaan tot het kappen van 54 berken. Zowel individuele 

bewoners als de bewonersvereniging ‘Samen voor Hollandsche Rading’ tekenden
bezwaar aan tegen dit voornemen. Resultaat was dat de bomenkap toen voorlopig

werd uitgesteld en er een gezamenlijke commissie werd gevormd met als uiteindelijk
resultaat dat er in januari van dit jaar 45 nieuwe berken zijn geplant.

De bezwaren van de bewoners heb-
ben er vorig jaar toe geleid dat er 
een gezamenlijke commissie werd 
gevormd, bestaande uit Maarten 
Schuit en Aernout Theunissen na-
mens de provincie Utrecht en Kees 
Floor, Fred Houtman en Jørn Copijn, 
namens de bewonerscommissie ‘Sa-
men voor Hollandsche Rading’. 

Specialisten
Arnout Theunissen en Jørn Copijn 
zijn boomspecialisten. In de com-
missie werd besloten niet langer 
over te gaan tot preventieve kap. 
In plaats daarvan zullen de bomen 
jaarlijks worden beoordeeld op vi-
taliteit en de mate waarin ze een 
mogelijk gevaar vormen voor de 
weg en haar gebruikers. Ook gaan 
de bomen, meer dan tot voorheen 
het geval was, grondig verzorgd en 
onderhouden worden. Alleen bo-
men met een zeer lage levensver-
wachting zijn afgelopen zomer in 

gezamenlijk overleg gekapt. Deze 
kap geschiedde gelijktijdig met de 
kap van enkele andere bomen, die 
als gevolg van aanrijdingen eerder 
dat jaar ernstig beschadigd raakten. 
In totaal betrof dit 12 bomen.

De nieuwe aanplant
Op 24 en 25 januari zijn nieuwe 
berken op de open plekken aan de 
Tolakkerweg in Hollandsche Ra-
ding geplant. Dus het betreft niet 
de hele Tolakkerweg, maar alleen 
het gedeelte tussen Tolakkerweg 6 
tot aan de orchideeënkwekerij van 
Wubben. 

Volgens Fred Houtman moet alleen 
het stuk bij het bouwterrein op het 
voormalig tuincentrum van Hen-
driksen later nog worden beplant. 
Recent zijn daar bestaande berken 
door grote trucks aangereden. Het 
heeft dan ook geen zin om daar 
nieuwe bomen te planten voordat 

de bouw voltooid is. Volgens Fred 
is daarbij het idee geopperd om ook 
op de kavel zelf nog een aantal ber-
ken aan te planten om zo vanaf de 
weg een mooie aansluiting van de 
nieuwe woningen op de bebouwde 
kom te realiseren.

Goudberk.
Er zijn in totaal 57 bomen geplant, 
waarvan dus 12 als vervanging van 
recent gekapte, zodat er in totaal 45 
nieuwe bomen bij zijn gekomen. 
De berken zijn van het type Betula 
ermanii Holland (Goudberk). Er is 
voor dit type gekozen omdat ze in 
het voorjaar weinig tot geen vrucht-
katjes dragen. Vruchtkatjes kunnen 
veel stofoverlast op het fietspad ge-
ven en ook allergieën veroorzaken. 
Een ander voordeel van dit type is 
dat de stam helder wit is. Dit ver-
hoogt de zichtbaarheid van de bo-
men in het donker en daarmee de 
verkeersveiligheid van de weg.

Eind januari zijn de beloofde berken geplant op de lege plekken aan de Tolakkerweg.

Natuurmonumenten zoekt praatjesmakers
Ben jij een échte praatjesmaker? En hou je ervan om bezoekers in onze natuurgebieden 

wegwijs te maken en mooie natuurverhalen te vertellen? Zie je het ook als een uitdaging om 
nieuwe leden te werven? Word dan vrijwillige boswachter bij Natuurmonumenten.

Bakfiets vol natuurschatten
Vrijwillige boswachters gaan in 
teams van twee op pad met een 
opvallende elektrische bakfiets 
vol natuurschatten, spelletjes, doe-
dingen en folders. Middenin de na-
tuurgebieden van de mooie Vecht-
plassen of op onze forten ga je het 
gesprek aan met bezoekers, vertel 
je mooie natuurverhalen en vraag 
je of bezoekers geïnteresseerd zijn 
in een lidmaatschap. Voordat je aan 
de slag gaat, word je getraind door 
de boswachters van Natuurmonu-
menten. 

Inspirerende
informatiebijeenkomst
Wil je meer weten over het veelzij-
dige werk van vrijwillige boswach-
ter? Kijk voor meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl/praat-
jesmakers en bekijk de uitgebreide 
vacature. Praatjesmaker vertelt verhalen.

Tevreden ooievaars

De ooievaars hebben het prima naar hun zin in Westbroek en zoeken 
elk jaar hun nest weer op. Ook dit paartje is weer op hun nest op de 
boom neergestreken. (foto Anneke Bolt)

- ingezonden mededeling -
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